
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 





ΗΑΚΝΑΚΩ 

ΟσΟΙΠΕσπ 

ΓΙΒΑΑΑΚΥ 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοσίςο 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοσίςο 



ἄ!ε 
εἄπιετπαίίσπα! Ουμ τα] ( σπτητεπέθτῃ, 

σπ ἴδε ἀθοίῃ Θειϊρίιτεβ οἵ {ε (]ὺ ἀπὺ 

ἥρω 451 Ἀπιεπι8 

ΌΝΌΞΕΞΗ ΤΗΕΒ ΒΟΙΤΟΗΞΗ͂ΙΡ ΟΥ 

ΤΗΣ Ἐεν. (ἨΑΕΚΙῈ5 Αὐσύῦστοϑθ ΒΕΙΟΟΞΒϑ, Ὁ.Ὁ. 
ἢνόοδέειον 97Γ΄, ΤΑἀεοίοχίεα  Εεγείοῥεάία «μα δγ»εδοίϊες 

ὥὕμεον ΤΑεοίογίεα  ϑδενενανν, Νίειυ Ῥονξ 

ΑΝΌ 

ΤῊΕΒ εν. ΒΘΑΜΌΕΙ, ΚΟΙΕ5 ΡὈΕΚΙΝΕΚ, Ὁ.Ὁ. 
Κεχίως δνγοδεεεον ο7, ἥἤεδννιου, Οχοναῖ 

ΤῊΡ εν. ΑΙΙΕΚΕ. ΡΙΌΜΜΕΕΚ, ΜΑΑ., Ὁ.Ὁ. 
1αΐς λαεΣέεν 9, ὕκεέσνενεείγ Οοέΐεξε, δυγλανε 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοφῖςο 



ΤῆΟ Ἰ᾿Ἰπίογπδίοπη4] 

(γςτ4] (οπιπιοπίδγν 
Οὐ ἴδε Ποῖγ ϑογίρίιγοβ οἱ {6 ΟΙά δηά 

Νονν Τοϑίδηιθπίβ 

ΕΌΙΤΟΚΒ’ ΡΑΕΕΑΓΚΕ 

ἩΕΈῈΕ, αὐτὸ πον Ὀείοσα [ὴ6 ΡΟ] ]ς Δγ Οοιτηδηϊασί68, 

Ι ὙΣΙτᾺᾺ6ἢ Ὦγ Βυ 50 δηὰ Ατωσγίοδη αἰνίηθβ, οὗ ἃ ροριιϊδγ 

οὐ Πομ ες] οπδγαοῖοσ. 7324 Οα»μόγίρς Μιέδές »»» 

͵δελοοῖς, ἴὰς αμαδοοξς ον» δέδίές Οἴαξεες απά γίσαζε διέμήερς, 

7Ζλε ϑῤεαξεγ᾽ ς Ορνι»ιοηαγν, 7ἢ6 οῤμίαν Οονιριθηαν» (ΘΟΒΔΗ͂),. 

78. αβοείίογὶς βέδέκ, δῃᾳᾷ οἴου 5 γα δῦ 5ογίθθ, ἤᾶνα {ποὶσν 

Βρεςΐδὶ ρἷδος δηὰ ἱτπηροσίδηοθ. Βυῖ [ΠῈΥ ἀο ποὶ δηΐεσ ἰπῖο τῆ 6 

δεϊὰ οὗ Οτςο8] ΒΙὈΙ αἱ 5. γβῃϊ οσουρὶοα ὈΥ 80. ἢ 586 Γγ165 οἱ 
(ογ θη 2165 85 ἴΠ6 Αμγερέϊατείες ἐχέρείεἦδες αμάῤμολ κωρε 

Α. 7., Ὧδκξ εις 5 Αἴμγερζίατεες ἐχερεσεδες ἥαμαάδωελ ξερε 

ΜΝ. Ζ:, Μεγετ᾽β Ανίδεολ-εχερεδεελεν νηοῦ, ΚΘ] δηὰ 
Πε 250} 5 “9 ιδέφολεγ Ορνα», ὦδε (4: ΑΙ. 7. ,; Ἰιδηρθο᾿ 5 

ΖΑεοωρίεελ- ον σδίεελες Βέδουεγξ,; Νονδοῖ᾽ 5 αμάξονρμομα; 

ΖΜ,Σ «Α΄. 7. ; Ἡο]ιΖτηδηη᾽ 5 37 α»αξορανερζα», τε Δ. 7. ϑενετγαὶ 

οὗ ἴπ656 αν Ὀδθῆ ἰγδῃϑδιο, οὐϊυθὰ, δηὰ ἴῃ βοίηθ οδδ568 δηϊαγρε 

δηᾶ δάεδρίοα, ἴον ἴῃς ἘΏρ] 15ῃ-ϑρεακίηρ ρυῦ]ς ; οἴποῖθ ἂὰ ἴῃ 

Ῥοςσεββ οὗ ἰγδῃϑβϑίδιίοη. Βιιϊΐ Ὧ0 σΟΥΓΕΒΡΟΠΟΙΙ 56 Γ 65 ὉῪ ΒΙ5ἢ 

οἵΓὁἩΘΑἸηοτσδῃ αἰνί 65 65 ΠἰΤΠογίο ὕθθη ργοάυσοά. Τῆθ ΨΑΥ [48 
Ὀδεη Ρῥγοραγθά ὈΥ β3ρεοῖϊδὶ (οχηηδηΐαγίεβ Ὁ Οἤογης, ΕἸ]οοῖί, 

ΚΑ] δο ἢ, Τἰρμείοιῖ, Ῥεγονηθ, εβίοοιί, δηά οἴποῖβ ; δηᾶ (ἢ6 

τας [845 σοπλ6, ἴῃ ἴῃ ἡιάρτηδηϊ οὗ [6 ῥγο͵θοῖοιβ οὗ [ῃ 8 δηΐεσ- 
Ῥτίβε, ιθδῃ ἰἴ 15 ὑτδοιϊί δ Ὁ]6 ἴο σοι δὲηθ Βυἰϑἢ δηὰ Απηογίοδῃ 

ϑοβοίαῖβ ἰῇ ἴδ γτιοἀυςΐοη οὗ 8ἃ οτίτἰοαὶ, οοιργοῃοηβῖνε 

Οοπιθη ΑΓΥ παῖ μν}}]}] Ὀ6 αὔγεαβὲ οὔ πιοάδγῃ Ὀἱ Ὀἱ᾽οαὶ βομοΪαυθῃρ, 

Ἐσμὶ ἴῃ ἃ ταθᾶβυγα ἰοδὰ 115 νη. 



ΤῊΒ ΓΝΤΕΕΝΑΤΊΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

Μωϑεῖβ. Ο(μαιῖος ϑοσ θηθτ 5 ϑοηφ οὗ Νὸν Ὑοῖκ, δηὰ Μορβδιβ. 

Τ. δι Τ. ΟἸασῖικ οὗ Ἐπ υτρῆ, Ρργοροβα ἴο ΡῈ 8 δυο 8. 56 .]16ς 

οὗ Οοιμτηδηίασίοβ οἡ ἴπ6 ὈΪὰ δηὰ Νὸν Ταβίδπιθηῖβ, υπάθσ τἢ6 
δαὐΠτουβὩῖρ οὗ Ῥχοῦ. . Α. ΒΕΙσΟσϑ, Ὠ.Ὁ., Ὠ.1μπ|., ἢ Απιοσγίοα, δά 

οὗ Ρτοί. 5. Κα. ὈΕΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ., Ὠ.1μπ|., ἔοσ ἴτε ΟἹὰ Τεβίδπιοηΐϊ, δπὰ 

[τς δεν. ΑΙΕΕΕΡ ῬΙΓΌΜΜΕΕ, Ὦ.Ὁ., ἔογυ ἴδε Νὲν Ταβίαπιοηϊ, ἰῃ 
τοδὶ Βυϊίδίη. 

ΤῊ (οι δηϊασ 65 Ψ1}} Ὀ6 ἰῃτογη δι οη 4] δηᾶ 1ητεΓ-οη δββί δὶ, 

δὰ ψ1}} Ὅς ἴτε6 ἔσγοῦχ ροϊδθγλϊοδὶ δηὰ δοοϊεβίαϑίοδὶ Ὀἷα5. ΤΟΥ 
Ψ11 Ὀ6 Ὀαβθὰ ρου ἃ ἱποτουρῇ οὐ ἰοδὶ βίαν οὗἁ ἴῃ οτὶ ρίῃὶ ἰεχῖβ 

οὗ τῆς ΒΙΌΪε, δηὰ ΡΟΣ οττἴο8] πιεῖ ποάϑ οὗ ἰητογρσγοίδιίίοη. ὍΠΟΥ 
816 ἀεοβίρηεα ἙΠΙΘΗ͂Υ ἔοσ βἰυάεηϊβ δηὰ οἱοσργυίθη, δηὰ 11] Ὀς 

τὶ 6 1 ἃ σοπηρδοῖ δίγ]ῖ6. ΕδοῦβΒ Ὀοοΐκ Μ1}} Ὀ6 Ργβοθάθα ὈΥ δῃ 

Ιηϊτοἀυςοῃ, κἰδίίης ἴΠ6 ταβι}}15 οὗ οὐ οἰδα ὩΡΟη 11, δηα ἀἰβοιι58- 

ἴὴς ᾿π ρΑτΑ ΠῪ [Π6 4υσβί οηβ 51}}} σοιηδι ηἰρ ὀρθοῦ. Τῆς ἀοίδι]8 

οἵ οεἰοϊδα 111 ΑΡΡΘΑΥ ἰῃ {ΠΕΣ Ῥσοροῖ ῥἷδοα ἴῃ ἴΠ6 Ὀοὰγ οἵ ἴῃς 

Οοπηηδηΐαῖυ. Ἐδοῦ βϑοϊίΐοῃ οὗ ἴῃς Τοχὶ ν}}} Ὀ6 ᾿πιτοάἀυοσδα 
ΜΠ ἃ ΡΑγαρὮζαβα, ΟΥ ΒιιΓ ΠΊΔΙῪ οὗ σοηΐϊοη 5. Ὑδοπηΐοαὶ ἀεῖδι 8 

οὗ ἰοχῖιαὶ δηὰ ῥῃ]]οϊορί αὶ οὐ εἰ οἰβη Μ111, 848 ἃ το, Ὀδ6 Κορὶ 

ἀϊδβείηςξ ἔτοπυ πηδίῖοσ οὗ ἃ ΠΟΤῈ ρεῃογαὶ οπαγδοῖοσ; δηᾶ ἰὼ [Π6 

ΟΙά Τεβιδιηοης ἴῃ δχερεῦςοδὶ οίθα ν1}} Ὀ6 αἰτδηρθα, 45 [Ὁ ἃ5 

ΡΟΒβι Ὁ]6, 80 85 ἴο Ὀ6 56γνΊ: ΘΔ ὉΪ6 ἰο βΒιυάεηϊβ ηοῖ δοσιαδὶηϊοα τῇ 

Ἡδοῦτεν. Τῆς Ηἰβίοσυ οὗ [ηϊοτγργοϊδιίου οὗ ἴῃ6 Βοοῖκβ Ψ1}} Ὀ6 
ἄθαϊε ψἱτ, δὴ ΠΘΟΘσβασΥ, ἰῃ (ἢ [ηϊἰτοἀυςίοηβ, τ ῖτῇ οὶ τ δ] 

Ὠοο65 οὗ ἴῃ τηοϑβὲ ᾿πηροτγίδηϊ 1: τογαΐαγα οὗ (ἢ6 συ ͵ ὗεοῖ. Ἡ!5ἰοσιοδὶ 

δηὰ Ασομεοίορί δὶ υδδιίοῃβ, 88 νό  δβ αιιθβίίοηβ οὗ Β1Ὀ] 1.4] 
ὙΤΠΘΟΪΟΖΥ, ἃύὸ ἱποϊυάδὰ πῃ τῆ οΪδῃ οὐ ἴῃ (Οοτητηδηίασιθβ, Ὀυζ 

Ὠοΐῖ Ῥγδοίί δὶ οὐ ΗἩοτιη  δῖῖοδὶ Εχοροβὶβ. Τῆς ΝοΪυτηθθ 111] οΟὨ- 

ϑείξαϊ ἃ υῃϊίοτη) ϑεγίςδ. 



ΤῸ [πἰογπδίίοπα! ΟΥἱἶο8] ΟΠ ΠΙΟΠΙΔΓῪ 

ΑΚΕΑΝΟΕΈΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒΘ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΘᾺΘ 

ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΘΕΝΕΒΙΒ. Τῆς εν. ΤΟῊΝ ὅκιννεκ, Ὁ.}., Ῥχίῃςραὶ δηὰ Ῥγοίδβϑβου οὐ 

Οἰὰ Τεβίδαιπεηις 1δηρύλᾷε δὰ [ἀϊογαίαγε, (ο]]ερε οὐ Ῥγεβογιεγίδῃ (μύσος 

οἱ Εὐρ᾽δαπά, (ἰἀπλτι γε, Εηρ᾽απὰ. [Νοιυ Κεαάγ. 

εχοῦυθ. Τῆς Βον. Α. ΒΕ. 5. ΚΈΝΝΕΡΥ, Π.Ὁ., ΡτγοίἊδϑϑδοσ οὗ Ἡδῦσεν, 
Ὀαίνετϑγ οἱ Εα πραγρῆ. 

ιενιτιουβ. 1. Ε.- ΘΤΕΝΝΙΝΟ, Μ.Α., Βεϊϊον οὐ Ν αὐμιδπὶ (ο]]ερε, Οχίοτγά. 

ΝΟΜΒΕΗΘ. Τῆς ον.Ο. Βυσβαναν Οκαὺ, Ὦ.., Ῥσοΐεδϑοσς οὗ Ησοργεν, 
Μεηςβεοϊαὰ (ΟἹ]ερε, Οχίοσγά. [Δ νοιο Αεαάν. 

ὈΟΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. Τῆς εν. 5. Ε. Ὀκινεκ, Ὁ.Ὁ., θ.1μκετ., Ἐερὶυ5 Ῥτο- 
ἰεβϑοῦ οἱ Ηεῦτεν, Οχίογά, [λνοτυ Κεαάν. 

ὁ8μηυι. Ὑπὸ εν. ΟΞΟΒΟΚ ΑὉΑΜ ὅΜ τε, Ὠ.Ὁ).., 1.1,.Ὁ., Ῥεϊηςῖραὶ οὗ [86 
Ὀπηίνεσειίγ οὐ ΑὈεγάεςη. 

φυῦοξεθ. Τδε εν. ΟΈΟΒΟΕ ΜΟΟΣΕ, Ὁ.}., 1.1,.Ὁ., Ῥτοέεβθον οὗ ΤΒθοὶ- 
ΟΩΥ7, Ηλδενασζὰ ἴΠπἱνεγϑὶῖγ, Οδπιῦτί χε, Μ455. [Νοιυ Κεαάγ. 

ϑδανυει. Τῆς Εον. Η. Ῥι ΘΜ:ΤΉ, ἢ.Ὁ., Ῥειοίεβϑος οὗ ΟἹὰ τοεβίδπιεηὶ 
1Διταῖυτε δηὰ Ηϊςίοιγ οἵ Κεϊσίοη, Μεδάν!ςε, Ρα. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΚΜΙΝΑΒ. ΤὮες πεν. ΕΒΑΝΟΙΒ ΒΡΟΥ͂Ν, Ὁ.})., 0.1, 1.1,.Ὁ., Ῥτεβίαδηξ 
δ Ῥτοΐεββοε οὗ Ἡδσῦτεν δηὰ (ορηδῖς 1 δηρυλρεβ, πίου ΤὨεοϊορίςδὶ 
δεταΐπδσυ, Νὲν Ὑοσγὶς Οἰΐν. 

ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΘ. Τῆε σον. ΕΥ̓ΜΜΑΒΡ ἴ,. Οὐπκτιβ, ὮὉ.Ὁ., Ῥχγοίδεθοσ οὗ 
Ἠεῦτενν, Υαῖε {{πἱνοτϑίιγ, Νεὲνν δνεοη, (οπη. [Νσοιυ Κεαάν. 

ΕΖΒΑ ΑΝΌ ΝΕΜΕΜΙΑΗ. Τῆς δν. 1, ΝΝ. ΒΑΤΤΕΝ, Ρἢ.Ὦ., Ὠ.Ὁ., Ῥτο- 
ρλν το ΟΙὰ Τεβίδιμεηὶ 1, ἰϊεγαίασε, σεπεσγαὶ ΤὨεθοϊοσίςδὶ ϑεηλίηδιγ, ΝΕῊ 
τὰκ (. 

ΡΘΑιΙ69. Τίς ον. Οηαβ. Α. Βκιοσς, Ὦ.Ὦ., Ὠ.1,ϑ1τ|., Οταάιυδ' δ ἴτο. 
[εϑοτ οἵ Ὑπεοϊογίοαὶ ἙἘπογοϊοραάϊα ἀπά ϑυπιρο 8, πίοη ΤὨεοϊορίοδὶ 
ει, Νὸν Υοτκ. [2 νοΐ. Δίοεν Αεαάν 

ΡβονξΕξηβ8. Τῆς Ἐοτν. Ο. Ἡ. ΤοΥ, Ὁ.}., 1.1,.Ὁ., Ῥτοΐεβϑον οὗ Ἡ ὔτεν, 

Ἡλινατὰ [᾽ ηἰνογϑίυ, Οδυιθγίάσψε, Μά458. [Δνοτν Κεαάν. 

208. Τῶε Καον. 5. Ε. Ὀκινεκ, Ὁ.Ὁ., Ὠ.1πε.. Ἀσεςία8 Ῥγοίεβϑος οὗ Ηδ- 
ὕτεν, Οχίοσά, 



αὐ σδμεὶ παν. ον ὁ ὦ -- πα πῶς ὦ, πα π΄ ππποπϑαπσνν ππσσν στ  σσΣ 

ΤΗΕ ΪἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΙΒΑΙΑΗ. ΟΒδρβ. [-ΧΧΝΙ. Τῆς Εδν. α. Βυσῆαάναν Οβαὺ, Ὁ.Ὦ., Ρσχο- 
ίεβϑοσ οὗἱ Ηεῦτγεον, Μδηϑῆοϊ (Ο]]οσο, Οχίοσά. [Νοιυ Κεαάνγ. 

ΙΒΑΙΑΗ. Ομαρ5. ΧΧΝΙΠ-ΧΧΧΙΧ. Τῆς ον. α. Βύσβαάναν σβαὺ, ἢ.Ὁ. 
σΒδρ8. Χ ἸΧΥῚ. Τῆς Κεν. Α. 5. ΡΕΑΚΕ, Μ.Δ., Ὠ.}., Πεδὴ οὗ ἴδε Τδεο- 
Ἰοκίςδὶ Ἐδευὲν οὐ ἴῃς Ννἱοϊοτία {Ππἰνετϑὶιν δηὰά Ῥχοίεβϑοσ οἱ ΒΙ Ὀ]1οδὶ Εχεροϑὶς 
ἴῃ ἴδς μϊνετβιιν οἱ Μαηοβμβοβίογ, Εηρδηά. 

ΦΨΕΒΕΜΙΑΗ. Τῆς: εν. Α. Ε, ΚΙΚΚΡΑΤΒΙΟΚ, Ὁ.Ὁ., θεδη οὗ ΕἸΥ, βουπδίϊπης 
Βερίυ5 Ῥτοίεβϑοσ οὗ Ἡεῦτεν, (διηρσγί σε, Επρδηα. 

ΕΖΕΚΙΕι. Τῆς εν. Ο. Α. ΟΟΟΚΕ, ΜΑΑ., Οτεὶ Ῥιοίεβϑβοσ οὗ (ῆς [πίεγργο- 
ἰδτοη οὗ Ηοὶν ϑεηρίυσε, ]ηϊνεσϑὶυ οὗ Οχίοσα, δπὰ (ῆς δον. ΟΗΑΈΓΕΒ Ε, 
ἘΡΈΝ Εν, 1.1, τε ον δηὰ 1μεΐυγεγ ἴῃ Ηδεῦτεν, δῖ. 7οἢ π᾿ 5 Ο(ο]]εζε, 

ΟΣ 

ΌΑΝΙΕι. ΤΒς Ἐον. ΙΟῊΝ Ρ. ῬΕΤΈΕΒΒ, ΡΒ.ὮὉ., Ὦ.Ὦ., ϑοπιοίξης Ῥγοΐοϑϑθοσ 
οὗ Ηεῦτεν, Ρ. Ε᾿. ὈΙνίη  ϑοδοο!, ΡΒ δά οἷα, πονν Ἐεείον οἱ 581. Μίςμδς 8 
Ομυγοι, Νεν Υοσῖκ (ἰγ. 

ΑΜΟΒ ΑΝΌ ΜΝΟΘΕΑ. 5. Ε. ΗΆΑΈΡΕΕ, Ρἢ.ὮὉ.,1.1,.Ὁ., Ξβοπιεῖίτης Ῥχοςϊἀδηῖ 
οἵ ἰἢς ὕπ᾿νογϑιν οὗ ΟΒίςσαρο, ΠΠΠ1ποΐ5. [Νσω Κεαάγ. 

ΜΙΘΟΑΗΝ, ΖΕΡΜΗΜΑΝΙΑΗ, ΝΑΗυΜ, μαβαάακᾷβυῖ, ΟΒΑΌΙΑΗ, ΑΝΌ ὑόει. 
Ῥχοί. ΙΟῊΝ Ρ. ΘΜΊΤῊ, [Πηἱνογϑιγ οἱ ΟΠίοασο; ἮΝ. ΗΑυεβ  Ἄβν, ἢ.Ὁ.,1.1,.ἢ., 
Ἑάϊϊος οἱ 74ε “πάρεπάοηί, Νὲν Ὑοτῖ; Ῥτγοί. ᾿ υτῦ8 Α. ΒΕΨΈΕ, ᾿ὐπίοη 
ὙΒοοϊορίςδὶ ϑεηλίπασγ, Νεν Ὑοεῖ. νοιυ Κεαάγ. 

ΖΕΟΜΑΒΙΑΗ ΤΟ ΟΝΑΗ. Ῥχοί. Η. Ο. ΜΙΤΌΞΣΙΣ, Ὁ.Ὦ., Ῥχοί. ΤοῊνΝν Ῥ. 
ΘΜΙΙῊ δηὰ Ῥτχοί. 1. Α. ΒΕΨΈΒ. [Νοιυ Κεαάνγ. 

ΕΕΤΗΕΗ. Τῆς Ἐσν, 1,. Β. ῬΑΤΟΝ, ἢ. Ὦ., Ῥσγοίεςϑου οὐ Ἡεῦγεν, Ἡδσῖ- 
[οτὰ Τηδοϊογὶςαὶ ΘῈ ΠΊΪ ΠΑΤΥ. [Νσιυ Κεαάγ. 

ΕΟςΙΕΘΙΑΒΤΕΘ. τοί. ΟΕΟΚΟΕ Α. Βάκτον, ΡΒ. Ὁ., Ῥγοΐεβϑοσς οἵ ΒΙ0]1- 
οδὶ 1ς|εταῖυτε, Βγγῃ Μαντ (ΟἸ]εζςε, ῬΑ. [ΔΛοτυ Αεαῶν. 

ΒύυτΗ, ΒΟΝα ΟΕ ΘΟΝαΒ ΑΝΌ ᾿ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. Ἐεν. ΟΗΑΚΚΕΒ Α. 

Ββιοοβ, Ὁ.Ὁ., 1, ταάυδιε Ῥτοίεβθοτ οἵ ΤὨθοϊορίςαὶ Επογοϊορεδαϊδ 
τη σγηρο]ο5, ]πίοη Τεοϊορίςδὶ δεπιίπαγν, Νοῖν Ὑοτῖο. 

ΤῊΕ ΝῈΜ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

8Τ. ΜΑΤΤΗΕΜΨ,.. Τῆς εν. Ιου ΒΥ Ο. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Εε] ον δοὰ 
1,δοϊυτοῦ ἰὴ ΤἬΘΟΙΟΡΥ ἂἀπά Ηεῦτεν, Εχεῖεσ (ο]]ερε, Οχίοστά. [οι Κεαάν. 

8Τ. ΜΑΒΙΚ. Βόν. Ε. Ρ. σουτῦ, Ὁ. Ὁ., βοπιείίπης Ῥτγοίεςδον οἱ Νὲν Τεϑβῖα- 

ταεηῖ {{Ἰππταίυτς, ῬΡ. Ε. ᾿ἰνίη! Ὑ ϑόποοὶ, ῬὮΣ] Δ εΙρΗΐΑ. [σιν Κεαάγ. 

8δτ ιὐυκε. Τῆς εν. ΑΙἸΕΒΕΡ Ριύυμμεξδ, Ὠ.Ὁ., βοιηεϊίπς Μαβῖεσ οὗ 

ὑυείνεγϑιυ ΟΟ]]εσε, Ὀυγδασι, [νιν Ἀεαάγ. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, Γ(ΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΚΥ͂ 

8Τ. ΦΟΘΗΝ. Τῆς Εἰχδὶ Ἐεν. Ιοην ΗΣΈΝΕΥ ΒΕΒΝΑΒΡ, Ὁ.Ὁ., Βίδδορ οὗ 
Ορϑοσυ, ἱσγεϊδηὰ. 

ΜΑΉΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ οοβρειθ. Το δον. ἍΠΑΜ ΘΆΝΌΑΥ, ὮὉ.Ὁ., 
11,0Ὁ., (δν Μαγγχαγεὶ Ῥτοίεεβος οἵ Ὠἰνιοἰεν, Οχίοτα, δὰ ἴδ6 εν. 
τούοεβυ Ὁ. Αἰμεν, ΜΑ., Βεϊϊονν δηὰ 1οΐυγοσς ἰῃ ὈΙνΊην δηὰ Ἡδοῦτεν, 
Ἐχεῖος (οϊϊεσε, Οχίοτα. 

ΑΟΤΘ. Τῆς Βεν. Ὁ. Η. Τύρνεμ, Ὁ.Ὁ., εϊον οὗ Μαράδίθη Οοΐϊϊεσε, 
Οχίοσγά, δηὰ (δε Ἐεν. Η. Ν. Βατε, ΜΑΑ., Ἐχδαιίπίης (μδρ δίῃ ἴο 186 
Βίβδδορ οἱ [,οηπάοῃ. 

ΒΟΜΑΝΒ. Τῆς εν. ΑΜ ϑάνθαυ, ὮὉ.Ὁ., 11,.Ὁ., [δὰν Μασχαγεῖ 
Ριοίεεϑος οἵ Ὠϊνίηϊν δηὰ (δηου οὗ ὉΒγίβεὲ Ὁμυζγοῖ, Οχίοτά, δὰ ἴδε εν. 
Α. ΟΕ Ηξκανιαμ, Μ.Α., ἢ.}., Ρεϊποείραὶ οὗ Καὶ ἰπρ᾿β (οϊϊεχο, 1οπάοηῃ. 

[Νοιυ Κεαάγ. 

1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΘΒ. Τῆς Εἰρδς αν. Αβοη ἘΟΒΕΒΊΒΟΝ, Ὠ.Ὁ., 11,0., 
Ι,.τὰ ΒίΞδορ οἱ Εχείοτ, δῃὰ δεν. ΑἸΣΒΕΡ ΡΙΌΜΜΕΣ, Ὠ.Ὁ., ἰαῖϊς Μαβῖογ οἵ 
σηϊνεςεὶιν ΟοἸίεσε, Ὀυγμδπι. [νοι Κεαάγ. 

!!. ΟΟΗΠΙΝΤΗΙΑΝΒ. Τῆς ον. ΠΑ ΞΟΝ ἸΝΑΙΚΕΒ, Ὁ.Ὁ., Τβοοϊοσίοδὶ Ταΐος 
ἰη ἴῃς {υἱνεγϑὶῖν οἱ ὨυγΏδπηι. 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΘ. Τῆς πεν. ἘΆΝΕΒΤ Ὦ. ΒύΒβτΟΝ, Ὁ.Ὁ)., Ῥχγοΐοθϑθοσ οὗ Νεν 
Τεβίδςεης 1,τεγαΐυγο, Τ]ηϊνετγβιῖν οὗ (Βίςδᾶρο. 

ΕΡΗΕΒΘΙΑΝΘ ΑΝΌ ΟΟΙΟΒΘΙΑΝΒ. Τῆς εν. Τ. Κ. ΑΒΒΟΤΥ, Β.0., 
Π.1μἰι., ϑοπιοϊϊπης Ῥτγοίεβϑος οἱ ΒΙ ̓ ς] σϑεκ, Ὑχηϊεν ΟΟἸΙεσο, Ὀυδὶΐη, 
Βοιν {ἰΌτασίδη οἱ ἴμε βδπιθ. [Νοιο Κεασάγ. 

ΡΉΠΙΡΡΙΑΝΒ ΑΝΌ ΡΗΙΕΜΟΝ. ΤΤμὰὸ Ἐδν. ΜάδνινΝ Ε᾿ ΝΊΝΟΕΝΊ, 
Ὁ.Ώ., Ῥτοίεβδον οὗ Β' ] σαὶ 1 ἰϊεγαΐυτς, ὕπίου ΤὨεοϊοχίςαὶ ϑεπιΐμαγγ, Νενν 
Υοικ (ἰς. [Νοιν Κεασάγ. 

ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΙΑΝΒ. Τῆς Βδν. ΤΑΜῈΒ Ε. ΕἜΑΜΕ, ΜΑΑ., Ῥχοΐεεοοι. οἵ 
ΒΙΡΙΙ᾿ΔΙ ΤΒοοίορυ, πίοη ὙὨεοϊορίςαὶ ϑεταίμασυ, Νενν Ὑοτὶ Οἴγ. 

[7.5 γε". 
ΤΗΣ ΡΑΒΤΟΒΑΙ. ΕΡΙ5Τι Ε8, Τῆς Ἐδν. ΝΑΙΤΕῈΒ Ιοσκ, ὮὉ.ΏὉ., Ννασάδη 
οὗ Κεῦϊε (Ο]]ερε δη ἃ Ῥτοίεβοον οὗ Εχοζεϑίβ, Οχίογά. 

ΜΕΒΜΕΝΘ. ΤὮς ον. ΤΑΜῈ95 ΜΟΣΣΈΑΤΥ, Ὁ.Ὁ., Μιηΐϊτίος ὕὐεΐϊιοά Ετθα 
ΟΒυγοῖ, Βτουρμῖν σειν, ϑοοιδηά, 

ΦΤ ΨΑΜΕΒ. Τῆι εν. [ΑΜῈ5 Ἡ. ΟΡεϑ, Ὦ. Ὁ., Βαβϑεὺν Ῥτγοίεϑβοσ οὗ εν 
Τακιδιηεηῖ (τι ἰςΐστῃ ἰῃ Ηδγναγά [Πηἰνεγϑίιγ. 

ΡΈΤΕΗ ΑΝΌ υυρε. Τῆς εν. (ΗΑΒΙΕ59 Βισο, Ὦ.Ὦ., βοπιοϊίπια Βορίαβ 
Ῥτοίεξβεοσ οἵ Ἐςο]εβίδϑοιίοαὶ Ηἰϑίοσυ δηὰ δηοη οὗ (Ἀπ γίϑδε Οδαυτγοῖ, Οχίοσά. 

[Δνοτυ Αραάγ. 

γηξ ΕΡΙΒΤΙΕΒ ΟΥ 5Τ. ὐΟΗΝ. Τῆς εν. Ε. Α. ΒΕΟΟΚΕ, Β. Ὦ., δον 
δεμὶ ὈἸΝΙΏΣΥ [οΐατεγ ἰπ Κίηρ᾽ 5 (Ο]]εχε, Οδηνθτί ρα. [πὶ Ῥνε55. 

ΝΕΝΕΊΑΤΙΟΝ. ΤΈςε Ἦσν. ΕΟΒΕΒΤΊ Η. (ΗΑΕΙ.Ε5, Μ.Α., Ὁ. Ὦ., δοιηοείισωθ 
οἵ ΒΙιΌ]:ς4] ατεεὶς ἰῃ τὰς ἰ᾽πίνοτεὶιγ οὐ ὨυὈ]ΐη. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοφῖςο 



ΗΑΟΟΑΙ, ΖΕΓΗΑΚΙΑΗ, ΜΑΙΆΓΗΙ 

ΑΝὨῸ ἸΟΝΑΗ 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοσίςο 



ΤΗΕ ἱ[ἵΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ. (ΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕῪΥ 

Α ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ 

ΕΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥῪΥ 

ΟΝ 

ΗΑΟΟΑΙ, ΖΕΟΠΗΑΚΙΑΗ 

ΜΑΙΑΆΑΓΗΙ ΑΝῸ ΖΟΝΑΗ 

ΒΥ 

ΗΙΝΟΚΙΕΥ σ. ΜΙΤΟΩΗΕΙΙ,, Ὠ.Ὁ. 

ΦΟΗΝ ΜΕΚΙΙΝ ΡΟΥῚΒ 5ΜΙΤΗ, Ρμ. Ὁ. 

1105 Α. ΒΕΨΈΕ, ΡΗ.Ὁ. 

ΝΕᾺῪ ΥΟΚΚ 

(ΓΗΑΕΙΕΘ ΟΕΙΒΝΕΚ᾽5 50ῸΝ 

Ι912 



- 

ὯῸ}.ιν ΔῈ 4.}λ2- 

Ηδνν τ .}.0] 5 Ο] ὍΤΙΣ 
ον, ἢ, 1017 

ΒτοΣ:. τὐν νος, τ ωΥν οὗ 
ὥοξῃ Ηδ.5 ἃ. ΓΟΑΙΏΘΡ 

ΟΟΡΥΒΙΟΘΗΤ, ΙΟΣ2, ΒΥ 

ΓΗΑΞΚΙῈΘ 5ΟΕΚΙΒΝΕΒ 9 ΘΟΝΘ 

ῬΟΡ Θεὰ 7Τυῆς, 1912 



ΡΕΕΕΑΟΕ 

ΗΙΘ νοϊυπιθ σοΙμρ οἴθ8 (ἢ6 56 γ168 οἱ οοϊηπθηΐϊδγίθ5. Οἢ 

186 ΜΙίμποὺ Ῥγορδοῖβ οὔ ρίηα!ν υπάεγίδκοη Ὁ ἴῃς ἰαδΐς 

ΠΑ Ε. Ηδίρεσ. Τα ογάοθσ οὗ δισδησοιηθηΐ αἰ οΓ5 

τοῦλ 1ἴῃ6 ἰτϑαϊ το] ΟἢΘ ΟὨΪΥ ἰῃ ἴμ6 οα56 οὗ ]οηδῇ, ψ πο 15 

Ῥἰδορά δὲ {6 επά οἵ (ἢε βοσίἝβ, ηοῖ ΟὨΪῪ Ὀδοδιβ8 ᾿ξ γγ88 σοπῃηροβοά 

δὲ ἃ τη ΓΒ ἰαῖοῦ ἀδία (ἢ8η [6 ἰγδαϊοη 8] ογάεσ βυρσρεβίβ, θυ 

4150 δδοδιβε 1ἰ 15 οὗ ἃ αἰ βεγεηῖ σπαγαςῖογ ἔγοπι ἴῃ 6 Οἵ Γ ὑσορδεῖίβ. 

ΤΙ νοΐυτηο, {πὸ 16 ῥχονίοιβ ΟὨΘ, 18 ςοπῃηροβδδά οἱ ἴξτεα {{π|6 

ΨΟΪΙΠ)65 Ὀουπά ἰῃ οὔθ, Ὀδοδιι86 ἰἰ βοοιηθα οὶ οἡ 16 ψδοΐα ἴο 

ΡΒ] 158 τ8ς σοσκ οἱ ἴΠ6 ἴδγϑα δυΐμοῦβ ὑπ ογ βεραγαῖθ 500-165 

1 ἐδιῖ5 δῦ. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοσίςο 



ΓΟΝΤΕΝΤΟ 

ΡΈΕΡΑΓΕ 

ΛΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒ. 

Ι. Α ΓΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΗΑΟΟΘΑΙ ΑΝῸ ΖΕΓΗ- 

ἹΝΤΕΟΟΌΓΟΤΙΟΝ: ΤῊΣ ΗΙΒΤΟΕΙΟ ΒΑΓΟΚΟΚΟΌΝΌ ΟΕ 
ΤΗ͂Ε ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΘ ΟΕ ΗΛΑΟΟΘΑῚ ΑΝῸ ΖΕΓΗΛΕΙΑΗ 
δ:. Ουβῦβ ἜΝ ΤΩΣ 
ἢ 2. ΟΑΜΒΥΞΕ5. : δ ται: τῶ τῶν ΝΥ ΟΣ 
ἢ 2. ΓΑΒΙΒΙ, Ἡνρέλεξες. ἀοντὰρ᾿ ἐς. τοῦ πο 

ΒΑΟΟΑΙ ΑΝῸ ΗΙΘ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕ5. 
δι, ῬΈΩΘΟΝΑΙ, ΗἸΒΤΟΒΥ ΟΡ ΤΗῈ ῬΕΟΡΗΕΤ 

δ. 2, ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΥ ΗΆΑΟΟΑΙ 
ὃ 2. ΤΗΕ ΤΕΧῚ ΟΕ ΗΆΟΟΑΙ 
δ,. ΤῊΣ ΤΗΟΌΟΗΤΒ ΑΝῸ ΘΤΥΣΕ ΟΣ Ηλοθαῖ; 

ΓΟΟΥΜΜΕΝΤΑΞΒΥ ΟΝ ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΘ ΟΕ ΗΑΟΟΑΙ. 
ἢ :. ΤῊΕ ΜΟΝΕΜΈΝΤ ΤῸ ἘΕΒΌΙΣΌ ΤῊΗΞ ΘΑΝΟΤΌΑΕΥ 
ἢ 2. ΤῊΣ ΚΕΒΟΈΓΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΌΠΠΌΕΚ5 
8.3. ΤῊΕ ΝῈΨΝ ΕΒΑ ΟΕ ΤΗῈ ἘΕΒΤΟΒΕ. ΤΈΜΡΙΕ 
4. ΤΗΕ ΕΥἼΌΒΕ ΟΥ ΤΗΣ ΓΕΑΡΕΞ ΖΕΒΌΒΒΑΒΕΙ, 

ΖΕΓΗΑΒΙΔΑΗ ΑΝῸ ΗΙ5 ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΘ 
ἢ 1. ΤῊΣ ΡΈΒΞΟΝΑΙ, ΗἸΒΞΤΟΕΥῪ ΟΥ ΤῊῈ ῬΕΟΡΗῈΤ 

ὃ 2. ΤῊΣ ϑΤΌΟΙΒΕ ΟΣ ΟΗΑΡΤΕΒΞ 1-ὃ 

ἢ 3. ΤῊΕ ΤΈΧΤΙ ΟΥ ΟΠΗΑΡΤΕΙΞ 1τ- 
ἢ 4. ΤῊΣ 5ΤΥΙΕ ΟΣ ΖΕΟΒΑΒΙΑΗ 

ἢ ς. ΤῊΗΕ ΤΈΑΛΑΓΗΙΝΟ ΟΣ ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ. 

(ΓΟΜΜΕΝΤΑΆΞΥ ΟΝ ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΓΟΙῈΚ ΟΕ ΖΕΓΒΑΞΒΙΑΗ 

:. ΤῊΣ ἹΝΤΒΟΡΌΟΓΤΙΟΝ ᾿ 

Α ΘΕΡΙῈΘ ΟΥ ΝΊΒΙΟΝΒ ὙΊΤΗ Τπεια ΤΝτεΑυΒΕ ἐλτὸΝ ; 

α. ΤῊΣ ΒΕΤΌΣΝ ΤΒΟΜ ΟΑΡΤΙνιτυ. 

(1) ΤῊΕ ΗΟΙΟΥ̓͂, ΟΕ ΤῊΕ ΜΥΞΤΙΕΘ. 
(2) ΤῊΕ ΗΟΚΝΒ ΑΝῸ ΤΉΕΞΙΒ ὈΕΈΘΤΒΟΥΕΒΒ. 

() ΤῊΣ ΜΑὰΝν ἍἼΤΗ ΤῊΗΞ ΜΈΑΒΌΒΙΝΟ [ΝΕ . 
(4) ἀν Αρρξαΐ, Τὸ ΤῊΕ ΕΧΙ1Ε5Β . . 

νὶ! 

ῬΑΟΚ 

3-24 

3:14 
14-17 

17-4 

25-.8 

25-.27 
27-30 

390-35 

36-9 

40-790 

40-.57 

5δ-ός 
66--.)6 

76-79 

81- τοῦ 

81-84 

84 
84-07 

98--102 

Ιο2-τοῦ 

107-217 

ΙΟϑ-ἼΙς 

1Φ--ἸΟ94 

115-147 

115-130 

132ο-τ36 

126-140 

140-147 



3: 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ 

δ. ΤῊΞ ΑΝΟΙΝΤΕΡ ΟΡ ὙΑΗΕΗ) ... 
(1) ΤῊΕ Ασοῦβερ ΗΙΟΗ ΡΈΓΕΒΤ 

(2) ΤῊΞ ΘΥΎΜΒΟΙΙ͂Ο ΟΑΝΘΕΙΑΒΕΌΜ 

ο. ΤῊΕ ΘΕΑΤ ΟΣ ῬΝΥΙΓΚΕΌΝΕΒΒ.. 

(1) ΤῊΞ ΕΣΥΙΝΟ ΟῚ, " 

(2) ΤῊΕ ἌΝΟΜΑΝ ΙΝ ΤῊΗΕ ΕΡΗΑΗ.. 

(3) ΤῊΕ Εουξ ΟΒΑΞΚΙΟΥ͂Β. 
ἄ. ΤῊΕ ῬΕΙΝΟΕ ΟΣ ΑΗ 

(1) Α ϑύμβοιιο ὉΚοΥΝ.. : 

(2) ΖΕΒΟΒΒΑΒΕΙ, ΑΝῸ ΤΗΕ Τεμοῖς ᾿ 

Α Νεῖ Εβα. τε ᾿ 

α. ΑΝ ἹΝΟΌΤΕΥ ΕΒΟΜ ΒΕΤΗΕΞΙ, ἥ 

δ. Α ΘΕΒΙΕΒ ΟΥ ΟΒΑΟΙΕΒ. ᾿ 

(1) ΤῊΗΞ ΤΈΑΟΘΗΙΝΟ ΟΡ ΤΗΞ Βικεῖ: 

(2) ΤῊΗΞ ῬΕΟΜΊΒΕ ΟΕ ΤῊΣ ΕὝΤΌΕΒΕ 

(3) ΤΗΞ ῬΑΒΤῚ ΑΝῸ ΕὔΤΟΒΕ ΙΝ ΟὈΟΝΤΒΑΒΤ 
(4) ΤΗῈ ἘΕΙΟΝ ΟΥ ΤΟΥ ΑΝῸ ΟΥἸΑΌΝΕΘΘ.. 

ΤΗΕ ΠὉΑΤῈ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΕΒΒΗΙΡ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΓΟΝΌῸ ΡΑΕΒΤ 
ΟΕ ΖΕΓΒΑΕΙΑΗ 
δ :. 
ὃ Δ. 

ὃ 3. 

ΤῊΕ ἐπε δ εόνεοι ΟΕ ὉμΑδ ες δέγα 

ΤῊΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΟΗΑΡΤΈΕΒ 9-14. 
ΤΗῊΕ ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ ΟΣ (ΒΑΡΤΕΕΒΒ 9-14 

᾿ΟΟΜΜΕΝΤΆΑΒΥ ΟΝ ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚΘ 9-14 
Ι. 

2. 

ΙΝΌΕΧ. 

717: 

ΤῊΕ ΕΕΝΙΝΑΙ, ΟΡ ΤΗΣ ΗΈΒΕΕΝ ΝΆΤΙΟΝ.. 

α. ΤῊΕ ΝΕῪ ΚΙΝΟΡΟΜ ξ: 

δ. Α ῬΒΟΜΙΒῈ ΟΥ ἘΒΕΕΡΟΜ ΑΝῸ Βηδορρας ἐν 

ο. ΤῊΞ ΡΙΑΝ ΟΣ ἘΕΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ 

ἃ. ΤῊΕ Το ΘΗΕΡΒΕΕΩΣΞ. πεν οἷς 

ΤῊΞ ΕΥἼΌΕΕ ΟΣ ΤΌΡΑΗ ΑΝῸ ΪΕΚύδβραιΕΜ.. 
α. ΤΗΕ ΕὟΝΒ ΙΝ ΤΉΣΙΒ [ΝΤΕΚΝΑῚ, πε α τ θῆς 

ὃ. ΤῊΞ ΤΕΒ ΑΝῸ ΤῊΣ ΝΑΤΙΟΝΒ.. 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΞΒΚΥ ΟΝ ΜΑΙΑΆΓΗΙ 

ἹΝΤΕΟΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΜΑΙΜΑΚΗ͂Ι. 
δ. 

φου οὖν οὖν οὖν δ δωώω ὦ 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΣ ΜΑϊάςΌηι.. 

ΤῊΣ ῬΒΟΡΗῈΤ : ᾿ 

ΤῊΕ ΜΈΘΘΑΟΒ ΟΣ Μιχεχξαῆ. 

ΓΤΙΤΕΒΑΤΌΕΒΞΕ ΟΝ ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΣ λὐχέλια 

ῬΑΟΞ 
147-68 

14γ-τόι 

16:-τόϑ 

168-182 

168-171 

171-177 

177-|Ὲ82 

183-104 

183-1ρὸ 

100-104 

104-217 

194-108 

108-217 

100-20 ς 

206-200 

200-215 

215-217 

218-250 

218-220 

220-231 

232-250 

26ο-357 
26ο- 320 

260-277 

27-Σρς 

286-302 

202-320 

320-.357 

320-340 

341-357 

350-302 

1-38 

3:17 

3:5 



ΟΟΝΤΕΝΤΘ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥῪ ΟΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΙΑΓΗ͂... 
ἢ ̓ . 

ὃ 2. 

ΙΝΌΕΧ. 

ΤῊΞ ΘυΡΕΒΒΟΒΙΡΤΙΟΝ . . . δ ιοδο λυ ὧν κα 

ῬΒΟΟΙ ΟΣ ὙΑΗΜΕΗΒ ΝΕ. .. ΣΡ 

ὙΛΗΜΕΗ ΗΟΝοῦΒ5 ΤῊΕΜ ΤῊΑΛΤ Ηδνοῦκ πε ᾿ 

ὙΛΗΝΕΗ 8 ῬΒΟΤΈΒΤ ΑΟΑΙΝΒῚ ὨὈΙΝΟΒΟῈ ΑΝῸ ΕΕΜΑΣ- 
ΒΙΑΟΕ ὙΙΤΗ ΙΡΟΙΑτοῦβ ΝΟΌΜΕΝ 

ΤῊΣ ΝΈΑ ΑΡΡΒΟΑΟΗ ΟΕ ΤῊΗΞ ΠὨΑΥῪ ΟΥ Τϑοδώεννε : 

ΤῊΣ ΡΑΥΜΕΝΤ ΟΥ ΤΙΤΗΕΞ ΝΊΝΒ ΤῊΕ ΒΙΈΒΒΙΝΟ ΟΣ ΟΡ 

ΤῊΣ ΕἾΝΑΙ, ΤΕΙΜΡΗ ΟΣ ΤῊΕ ΕΙΟΗΤΕΟῦΒ. 

Φ Φ Φ Φ .Φ Φ 

ΠῚ. Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΕΚΥ ΟΝ ἸΟΝΑΗ ... 

ΓἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤῸ ἸΟΝΑΗ. 
ΤῊΞ ΟΒΑΒΑΟΤΕΕ ΟΕ ΤῊΕ ΘΤΌΒΥ ΟΣ Ε Ἰοῆλη ἜἜΞ 
ΟΒΙΟΙΝ ΑΝῸ ῬΌΒΡΟΒΕ ΟΥ ΤῊΗΞ ΘΤΟΒῪ : 

ἸΝΒΕΒΤΊΟΝ ΟΕ ΤΗΞ ΒΟΟΚ ΙΝ ΤΗΞ ῬΒΟΡΗΕΤΙΟ Οὐκον 

ΤῊΒ ΠὈΑΤΕ ΟΕ ΤῊ ΒΟΟΚ . .Ὄὄ «οὐ... . 

ΤῊΣ ὌΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗῊΕῈ ΒΟΟΚ . .ὄἕ .Ὄ . ... 

ΤῊΕΞ ῬΘΑΙΜΊΙΝ ΟΗΑΡΤΕΒ 2. .«Ὄὄ «το... 

ΤῊΕΞ ΤΈΧΤ ΟΣ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ. . .Ὄὄ . τὐφο. ως 

ΜΌΡΕΕΝ ΠΟΓΙΤΈΒΑΤΟΥΒΕ . . .«Ὄ .ν.οο νον. 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΕΚΥ ΟΝ ΤΟΝΑΗ..... . . .. 
ἸΟΝΑΗ᾿ 5 ΠΙΒΟΒΕΌΙΕΝΟΞ ΑΝῸ ΕΙΟΗΤ.. 
ΤῊΞ ΘΤΟΕΜ ΟΝ ΤΗῈ ΘΕ. . . .- 
ΤῊΣ ᾿ΥΘΟΟΝΕΒΥῪ ΟΣ ΪΟΝΑΗ Α5 ΤΗΣ Οὐπτν: ΝῊΝ 
ΤῊΣ ΘΤΙΠΙΙ͂ΝΟ ΟΣ ΤΗῈ 5Τ0ῈμΜ . .. ; ἐς ὦ 
ἸΟΝΑΗ ΒΒ ὈΕΙΙΝΈΒΑΝΟΕ. πὸ τ. πὰ. 65 Δάν οἱ 
Α ῬΒΑΥΕΒ ΟΥ ΤῊΛΝΚΘΟΙΝΙΝΟ δ 
ΥΛΗΨΕΗ᾿ ΒΒ ΚΕΝΕΎΨΕΟ ΟΟΜΜΑΝῸ ΑΝῸ Ἰοικε 8 Ῥαξαςεινο 

ΙΝ ΝΙΝΈΝΕΗ 

ΤῊΣ ἘΞΕΒΌΙΙ ΟΣ ΪΟΝΑΗΒ Ῥμκαζεῖνο. ἐξ αὐν- τ» Ἐπ 
ἸΟΝΑΗ᾿ Β ὈΙΒΡΙΕΑΘΌΒΕ. . . - δ δΑο δε οὐ οἃ 
ὙΑΗΜΞΕΗΒ ΕΕΒΌΚΕ ΟΣ ΪΌΝΑΗ. 

ΑΡΡΙΩΣΟΑΤΊΟΝ ΟΣ ΤῊΣ ΟΒΙΈΟΙ [(Ε5550ΝἈ 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΒ ὕϑ8Ε ΟΕ "νον ΑΝῸ ονῦκ ΙΝ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ 
ΟΕ ἸΟΝΑΗ ὡς νυν Ὡς ςτὸ ον 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοφῖςο 



ΑΒΒΕΚΕΥΙΑΤΙΟΝΦΞ. 

1, ΤΈΧΤΥΘ ΑΝῸ ΝΕΕΒΙΟΝΦ. 

Ἀ, -- Ατδῦϊς νοσβίοη. 

Απε. -- Απΐνεγρ Ροϊγμρὶοί. 

Α“(. -- Ψεγξίοῃ οὗ Ααυϊδ. 

Ατὰ. “-- Ασμοηΐδη Νοχβίοη. 

ΑἘΝ-. Ὁ. Απιογίΐοδη Ἐονβοὰ Να;- 

ΘΊΟΏ. 

ΑΥ. - Αὐοτίζοα Νοσβίοῃ. 

ΒΔοσΣ “- Βδοζγ δηὰ [6] 1125. ἢ 5 Ηδ- 

Ὀτοὸν ἰοχί, 

Βτος. 5. Βγοβοὶδ οὐ. οὗ [ἢ Ηοῦτον 
ΒΙΌ]6 (1492-94). 

ᾶϑο. «- Βοβιαϊγίς δὰ. οὗ ἰῃς (οριίίς 
Μεγβίοη. 

Τοσορ. -- (ομιρὶ υϊεηβίδη ῬοΪγρὶοί. 

εἰς Ἑ. τ. ἐς Εοκβεὶ, Μαγίαδ 1,ξοδέοηξς 
Ῥείεγὶς Τεκίανεενμέ, εἰς., 

νοὶ. 111. (1γ86), δηὰ 
δολοίία Ον σα π᾿ - 

ἑεγὶς Τεςίαρισὲ ἰἰδγος 

(1γ98). 

ἙἘπΗ. -- ΕἘΠηϊορὶς νεγβίοη. 

ἘΝ. - ἘΠ] 50 νοτϑίοῃ. 

« -- Ἐσοείνεά Οτεεξκ ΨΝεσβίοη, 
«-- -- 5΄ηδις οοάοχ, 
«“ -- ΑἸεχδησγίδη οοάσχ. 
«λλ. ... ΑἸ] αἴπο εὐϊίοη. 
«-- -- νδἕοδη οοάσχ. 
4«ἔςοτν». -.. (Πομῃηρ] υἱεηδίδη οὐϊίίοῃ. 
42-:ὰ. ... (υτεῖνο Πγ58, 
«- “-- Οοὐεχ (γριοϊετταίεηβί5. 

Φἰ’͵. «- Ἡοχαρΐδ η138. 
Φηοά. .- Ἠεϊάεθοεσς Ῥαργσὺβ (ο- 

ἄεχ, οοπίδἰηΐηρς ἴῃς ἰοχὶ 

οἵ Ζο. 4.-Μ4!. 45; εαὐϊιοὰ 

δηα ρυ]15Π6ἀ, ψ Π ἔας- 

δἰ ΤᾺ}165, Ὁ Α. εἰς5- 
ΤΆΔΏΠ, ἴῃ «δεῤέμαρίμία- 
Ῥαρῤγγὲ ὠμά αἀμπάεγε αἰ!- 

Ομγέδ λα Τοχίς ἀξ 

Ἡεἱαοίδεγρεγ Ῥαῤγγι:- 

ϑαηρμίμηρ (Πεϊεἰθοτς, 

1005). 
πὸ Τοσουλθ᾽ 5 ἰΓδηβἰδίϊοη ἔσοσῃ 

[86 Οτεεκ. 

Φ- «5. 1,υοἰδηὶς ΤΩ58. 
{Δ -- (οὐεχ Μαζοδδι ἰδηυβ. 
αΥ -- (οὐδχ Τδυτγίποηϑβῖ5. 

“- Οἰηβθυτγς, Ὁ.; Βἰδίία Ηε- 
δγαΐοα, 1804. 

[Ἵ “-- Ἠοῦτενν οοηϑοηδηΐ ἰοχί; 
Ἡεῦρτεν οἱ Ροϊγρίοί5. 

ΗΡ. . Τεχῖβ οἱ Ηο]πη68 ἀπ Ραγ- 
' 8ΟΏ8. 

] -- Ὑδεν ες (Τυάδϊο) ροσ- 
ὕοῃβ οὗ (ες Ηοχαδίουςδ. 

Κεπη. “- Κεηηΐϊοοῖς, Βοη].; Ῥείως 
Τεςίανεε Ἡ εὐναΐ- 

σα, οϑὲ Ὁαγὴϊς ἰξοίῖο- 

μπέδις (1γγ6-8ο). 
“- ΚΙ[εἰ, Ε.; Βίδα Ηε. 

ὑγαΐοα (τρος-6). 

ΚΙι. 



ΧΙΙ ΑΒΒΕΕΥΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Κι. - Καλκὶδ, ἰε Ηξεῦτγεν ἱεχὶ 

8ἃ5 ττὶτεη. 

ψ, “«- Ο]ὰ Ι,Δὕη Νεχζξίοη. 

Ιομἄ. -ῷ 1 οπάοη Ῥοϊγρὶος (16ς3- 

57). 
1... - ΠΤ ὉΪΠΟΙ Νογβίοῃ. 

4 -- ΑΓαϑϑογείίς ροϊηἰοα ἰεχί. 
Μεαβ8. -- Μαϑββοσδῇ. 

ΝΤ. «- Νεν Τεβίδπιεηϊ. 

ΟἿ. «- ΟἹΪὰ Τεβιδπιοηΐ. 

ῬΑσ. 5. Ῥατὶβ Ροϊγρίοιὶ (1629--45). 

Ῥε5. -- Ῥδβατο δά. οἱ ἴῃς Ηεῦτεν 

ΒΊΡΙςε. 

Ο. «“-- φύγε, ἰῆς Ηδσῦσγεν ἰοχῖ 88 
τεδα. 

ἘΝ. «-- ἘονϊΞοα Νογβίοη. 
ἘΝπι. "-- εν Ξεα Νεγξίοη, σδυρίῃ. 

5 -- ϑγγίδς Ῥεβῃϊτο Νεσβίοη. 
ΘΑ - ΑἸρτοβίδη οοάςσχ. 

Θ᾽. - Θγτο-ΠΟΧΑρΡ ΑΓ γεδαϊηρβ. 
ϑ'ἴἪ' 5.1,’ εὐἀϊίοη. ᾿ 
ϑυ -- Ὀτυτηΐδη ςούσχ. 
ϑοῦς, “-- δοποῖίπο δάξς. οὗ ἰδς ἨςἊς- 

τον ΒΙΌΪ]ο. 

Σ “- ψεγβίοη οὗ ϑυσῃδοι8. 

5 ε- ΤΑγριη. 

Θ -- εγβίοη οὗ Τποοδοὔοη. 

Ἑ --- Νυϊψαίε Νετβίοη. 
ψεη. -- ΜΝεηΐςς 6δά3. οὗ ἰῆς ΗΘΌτονν 

ΒΡ ]ς. 

γηββ. -- οσβίοησ, δηοὶθηῖ. 

Π. ΒΟΟΚΞΘ ΟΕ ΤῊΕ ΟΙἿὉ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΘΒΤΑΜΕΝΊΘ. 

Απλ. - ΑἸηο8. 

Β5. -- ΤὭς ἸνΠΞάοιῃ οὗ 7651. 

Βεη δίγα, οσ Ἐςοΐο- 

5450 ου8. 

:,2 ἢ. -ι , 2 (βσγοηίοϊδ. 

ΓΆ. - Ζάδηι, ἰαἰκεὴ ἰορεῖμοσ. 

ζοιὶ. -- (Ο]οβϑίδηβ. 

1,2 (Ὅτ. "α ἋἼ,2 (οτηί ]δη5. 

ςι. --ἢἭἿ ΟΔΉς]6ε5 -- ΤῊς δοηρ 
οἵ ϑοηρ8. 

Ὠη. “«- ὨΔη]6]. 

Ὡΐϊ. -ςὶῦΐἪ ἘΘΌΟΤΟΠΟΙΏΥ. 

Ἑς. τὸ ἘΞ ο] 65ἰδϑίοθβ. 

Ἐςοϊυ8. π5- Ἐςο]εβι βίου. 

ΕρΡΗ. -- ἘΡΒεοβίδῃϑβ. 

1,2 Ἐβ3. «--Υ, 2 Ἐβάσαϑ. 

Επι. --- ἘΞΙΉΠΟΥ. 

Ἐχ. τὁνΣ Ἐχοάυ. 

ἘΖ. - ἘΣΖΟΪκὶοϊ, 

δῶ ζ --.-ο 

ἘζΖτ. - ΕΖΙ8. 

σαἉ]. -- (αἰδ δη5. 
ση. -ὁ- (επηεβί5. 

ἩΌ. Ξ-- ΗδθαΚκυκ, 

Ἧς: -- Ἡερτγενβ. 

Ὴς -- λρραι. 

Ηο -- Ηοβοδ. 

15. - 154 ]8ἢ. 

70. - Τοῦ. 

]ς:. -- Τεσεση δ ἢ, 
7η. -- ΤοΒη. 
7ο. - Τοεὶ. 
7οη. “-- ΟΠ Δ ἢ 

7ο5. -Ξ- Τοβῆυδ. 

7υ. -- Τυάρεβ. 
7Τ.α. Ξ-- Τυ 18. 

1,2 Κ. Ξὸ 1:,2 Κίηρβ. 

Κ. - 7 ἐν, ἰακθη ἰοχεῖδες. 



ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΒ ΧΙ] 

1. -“- 1 τ ΘΗ ΔΏΟΩΞ. δον. -- ἘονοϊδἝοη. 
[κ͵ - [κὸο. Εοι. -- ἘΟΠΊΔΗ8. 

Ι,ν. - 1 εὐἹὔςυ. Ευ. -- Ευιϊῃ. 

1,2 Μας. -- 1, 2 Μδοζδρθεβ, 1,25. “51,2 ϑδπιεῖ. 
Μαὶ. δὲ Μδίδοδὶ. 5. -- 7ἀενε, ἰΔ κε ἰορεῖΐδετ. 
δ. "- ΜΙκδΆ. 5.-Κ. “- ΤΏε ὈοΟϊ5 οὗ ϑδιγαοὶ 
ΜΚ. “ Μαῖ. δηά ΚίηρΞ ἰδεπ ἴο- 
Μι - ΜΙ ΔΙΠον, πεῖδεσ. 

Νὰ. --- ΝΒ. 
Νε. τὸ ΝΣ Νέα ΔΕ; 1,2 ΤΒ65. Ξόὸδ 1,2 Τ βεββδ) οη δη8. 
Νὰ. ΠΕ ΩΝ Ι,2 ΤΊπι. 51, 2 ΤΊπιοίῃγυ. 

ΤοΡ. το ΤΟΡΙΙ. 
Οὔ. -- Οὐδάϊδῃ. ὶ 

ἵν15α. τα ἵν ̓ἰβάουῃ οἵ ϑοϊοπιοῃ. 
Ρε. -- Ῥρίοσ, 

ΡΗΠ. --- ῬΒΠΠρΡΡίδη5. Ζε. -- ΖεσΠαγ δῇ. 

Ῥτ. -- Ῥγονοσθβ. ΖΡὈ. --ὄἾἪ ΖΕρῃδηΐδῃ. 
Ῥς͵ -- Ἐ54]τη5. 

ΠῚ. ΑΠΤΗΟΞΚΒ ΑΝῸ ΨΜΕΙΤΙΝΟΞ. 

ΑὈδγ. --- ΑΡδγῦδῃςὶ ([τςοϑ). [ ΒδΔΟΣ τὦν ΒΔΓ, 95.; Σὴδεν ἀμο- 
ΔΕ. " Αὔεδη ΕζΖγα (1167); ἀεεῖνι Ῥγοῤλῥεία- 

Οον»εμ θη 67. γεν (1878). 
4771. -- Αγνιογίσα 7ομγπαὶ  Βαυά. “- Βδυαίββίη, ὟΝ. ΜΝ; 

οἵ Τἰεοίορν. διμαΐοηθ ΣῊ 5ε- 
ὁ ἴῃ. “ 4 Τριάς, (ογηο]- γμιδίδολεη Ἀεϊῖρ- 

15; Οογερ δ αγῖ- ἑοπερετολίολίε 

μ5 ἐπ ἀμοάεοῖηι (1.8γ6--γ8). 
Ῥνοῤῥείας Μίηο- 1 Βαυμηρατίθη -- Βαυπιρατίεη, Μι; 

γές (1628). δῖε Ναεδέρε- 

Αηά. -- Αηὐτέ, ΤοΟηγ; ζΖὲε σίελίε δαοσμαγίας 

Ῥγοῤλὲίς Αγρρέε (.8ς4---ς). 
(189). ΒΩΒ. Βονη, Ὀσῖνεοσ 

Αττίχπιις “- Αττίδηι, ΕἸ.; Τλς δηὰ Βτίξρβ; Α 
Απαδαεῖς ὁ Α1- δι. ἐ4 Ὁ} απὰ 

ηρὶὲς χίσον 
ἐδ μά, ΕΒ θὰ οὐ ἐὲε Οἰά Τεεια- Ὠποςοὶς (1884). 

Ακιν. - Αγοκὶν ζῶν Κε. ἜΡΗΕ (1096): εἰ κτον ἐωξεεῆ: Βες δι - Βεςἢἤδι, ͵ Η,; 
ὕὕυεδεν αἀΐε 1ηπ|6- 

οὐ ἐμ εγμὰ! ἀδν ῥγορῇ- 
ΑἽδήάδ τ ΑΔδάα, ΕἸ}, 7Τ ἀξ εἰΐδοδεη Βήοδον 

Ἡδεὗγειν Τεχί οἵ ὅες ΑΗ Βωμάες 
Ζεοδαγίακ (1800). (1γ96). 



χὶν 

Βοῃ. 

ΒΘΏΖ. 

Βοος 

ΒΪΔ. 

ΒΙοοἷς 

Βὅ. 

Βδ. 

Βδἢ. 

ΒόὮΔΟΣΓ 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘΒ 

- Ὗ. Ἡ. Βεοηπεῖῖ; 

Τὴε Κεϊέρίοπ οἵ 

ἐκε ῬοΞςί-ΕαῊο 

Ῥνοῤἧείς (1907). 

-- ΒΟΏΖΙΉΡΕΙ, 1.; ΤΠ ε- 

δγάΐξεδε Αἰγελμὰ- 

οἱορίε (τ8ρᾳ; 2ἀ 

εἀ., 1907). 
τὸὦςν Βοσίοϊαϊ, Ι,.; Ε1»- 

ἰεήμηρ ἐπ... ἀας 

Απς πὰ Νειις 

Τεςρίαπεπμπέ 

(1814). 

-- ΒΙΔΥΠΟΥ, Βεη͵].; 4 

πεν ἰγαμείαίοη 

οἵ ἐπε Ῥγοῤῥεεΐες 

οὗ Ζεολαγέακ 

(1797). 
-- ΒΙεεκ, Ετίδα.; Εἴνι- 

ἰεηρ ἱπ ἀας 

ΑϊπεἪ Τεείανιεηι, 

εα, Με μδιβοη, 

εα. ς (886). 
ας Ζεϊαξίεν νοηπ 

δαοΐαῦ)α Οαρ. 
9-14; 5Κ. (18:2, 

1857). 
-- ΒΟδιίοῃοσ, Ἑτοα.; 

Νεε Αεοδγεηῖσςς 

ζμπ Αἰδη Τες- 

ἑανμεμ (186 5-- 
6). 

- 76ἐν, Αμοζ γ] οἶας 

1 ,σπγδμοῖ ὅδ᾽ ἀε- 

δγνἀϊτεοεπεη 

͵δ2γαοὴε (τ86-- 
68). 

- Βόππιεο, Υ.; Ζω 

Μαϊεασομβὲ πὰ 

Ηαρραὶ, ΖΑΥΓΨ. 

(1887). 

“- ΒΟΒτΊΕσ, 1υ].; 1 αΓς- 

αὶ πὰ «5αεπα- 

Βχά. 

Βσχυφβοῖ 

Βχιίοῃ 

Βυ. 

Βυιδὺ 

Βι.θεκν. 

ΒΩ] 

Βυγοσ 

Γ. δηὰ ΗΒ. 

γήα; Νειε ζίγοἢ»- 

ἤολε Ζεϊδολγ 

(1:9ο 1). 

- Βτοάδηκδιρ, (. ].; 

εν Ῥνορδλεῖ 

͵ϑδαοσΐαγΊα (1870). 

- Βγυρβοῦ, Ἡείη.; Α 

Ἡ τιον οΓ ἘΕΎΡὲ 
μπάεγ κε Ῥδα- 

γαοΐις (1881). 

--" Βγυκίοη, (ἢ.; Η ἐς- 

ἰοῖγε Ογμίᾳμε ἀἐ 

ἰα ἰμέγαϊεγε 4ἐς 

Ἡεὗγεμα (1881). 

-- Βυάέας, Κατὶ; Ζωηι 

Τεχέ ἀξ ἀγεὶςὶΪ 

ἐείξέεη κΚἰείπεπ 

νορπκείεηπ, 

ΖΑ. ΧΧΝῚ 

(οὔ). 

-- 7Ὧεηι, δὲς δὶδίϊδεἷε 

νρεςεολέοξίε 

(1883). 
--ἶ 16, ΟἸεεοὲοΐμε 

ἀεν αἰέκεδγνά- 

ἐδοΐεη 1, γα 

(19οὔ). 
- ΒΌ0Π], Ετδηῖς; Καη- 

οἡ μπῶ Τεχί {ες 

ΑΠΠ|εη Τεςίανηθηίς 

(1891). 

- Βυγρετ, 1. Ὁ. Κ᾿; 

1 Ῥνορδὸὲίε 

Ζαεδαγὶς (1841). 

-α- (αἰνίη, ]οῆη; (ο»:»- 
ΦΉΣ οἡ ἰδέ 

Τιυνεῖνε Μ ἱπογ 

Ῥγορᾷδεῖς, εοἀ. 

Οσεη (1846). 

-Ὗ ΟΔΓΡΘΏΙΟΙ δηά 

Ηδτιίοστα - ἘΒϑί- 

ἴεΓϑΌΥ; Τλε 



ΑΒΒΒΕΒΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Ό. διὰ ΗΒ.--Οονμημοά. 

Οδσρζον 

(οεςςεΐυς 

Ὡανίἀφοῦ 

Ηεκχαίῤεμοΐ 

(19οο). 

“ (δγρζον, 1. (;; 

Ογήἑα δϑαςσγα 

Μείεγὶς Τ᾽ εςέα- 

νιονἐὲ (1728). 

- (Βεγῆε, Τ. Κ,; 
Ογμίοα Βέδιϊεα, 

ἱϊ (1903). 
Ξαὰὶ; (σγβϑοϑβίομ. 
“- (οςςεΐυβ, ].; Τὸ 

Δωδεκαπρόφητον 

(1652). 

-« (οηάοεσ, (. ΚΕ; 

Τεηξ 1,793 ἱη Ῥαϊ- 

ἐξέΐπε (1878). 

-- (Οχη]]], ΓΟ. Ἡ.; Εἰη- 

ἰεϊίμηρ ἱπ ἀἱξ 

ξαποπίσοδεη 

ΒηολεΥ ἀες Αἰ εη 

Τεςίανπιεπίς, εα. 

6 (1ροϑ). 

-- (ΟΤττοάϊ, Η.; Μεγ- 

δσωσὴ εἶπε Βε- 

ἰεμε μη ἀεγν 

Οεεοκίοε ἀες 

724. ὠ. εὐνγίσι. 
Καποης (1702). 

- ΟΥγ}] οἱ ΑἸοχδη- 

ἀτῖα ([444); εἀ, 
Μίχης, ἷν. 

“- Ὠαενϊάφοη, Α. Β:.; 

Τλε ΤἈδοϊορν ΟΥ̓ 
ἐδέὲ Οἰἱά Τεςία- 

"πε (1004). 
-- Ἰζεηι, Ἡ εὖ. Ογα»:- 

ΗΟΥ͂ 

-δεῖδῆε, ]. Α.; 
Ῥγορλείς Μ|ηπο- 

γες (1773). 
τε αν άβοη, 8 ἃ χὰ}; 

Αη ]πίγοάσμοίἑοη 

8. 

ἂς Ὦ. 

ἄο ὟΝ. 

ΗΜ. 

θι. 

Ὠϊοάοσυ9 

ΌΙ. 

ὯὨ]1.Ῥα:. 

Ὁ γτ.οἶσι. 

ΧΥν 

ἐο ἐξε ΟΙΪά Τεςία- 
γμεηξ (1862--3). 

-- Α ρον οἵ (86 
Βίδὶ᾽ε (1808 - 

1904). 
-.ἰς Ὠίευῦ, Τιυὰ.; 

Ογα ϑαογα 

(1693). 
τὰ ἀο δΥεῖϊε, Ἷ. Μ. 

Ι,.; Εἰπίεμηρ ἐπ 

ἀας ΑΤ., εἀ. 

ϑοῆγδαογ (1860). 

-- Ὁ. Ἡ. ΜΈΏΝον; δὲς- 

σοι 406 Μλαϊα- 

οἰὶς δΏ7 ἰε γὶέξς 

ὧες ἑσαοσγέίβεες, 

Κευμε δὲδιίφμε 

ἐπίεγηπαϊομαίε, Ν 

(1896), 535-539 
( - διγοράεηδαμ 
μπᾶ Κεεροησίοπ 

[1808], ΡΡ. 40- 

4.5). 
-- Ὠ1ΠἸ Πα πῃ, Α.; 

Ἡαρμαδμοῖῆ ἀδγ 

αἰ ςίαπεΉη - 

ἰελεπ ΤἼβεοϊορίδ 

(1895). 
-- Ὠιοάοσιβ ϑιου 5; 

Ηϊείονγ. 

-- Βεϊζεοῦ, Ἐτθά,; 
Αςςγγίςομες 

Ἠαπάτυδνίεγ- 

δμοΐ (1806). 

-- ]1ἀενε, Το ἰαρ ἀας 
Ῥαγαάέες:7 (1881). 

-- 5. Ε. Ὀήνοσγ, Τ.ς 
Μῆμονρ Ῥυοῤδείς 
(Τλε επί 
Βὲδίε; τροῦ). 

τ 76ὼεηι|, Ϊηπιγοσμείίοη 
ίἰο τὲ 1 ογαίμγε 
οἵ με Οἰἱά Τεςία- 
νοη, ον 5οὰ 
δ. (1910). 



Ὦγ." - Ἰάοε, Τῖλε ὕ5ε οἵ 
ἐπε Τεησες ἐπ 

Ἡδεὗνγειυν, εὰ. 6 

(1808). 

“- Ὄγεδκο, Ὗ.; Ηδρσαὶ 

δη ἃ Ζειοδασγδῃ 

(Τ δε “)εαξεγ᾽ 5 

Οοπηε "67 7) 
(18γ6). 

- Ὠτυβὶα 58, ]οῇ.; 

Οονπεηαγίμς ἐπ 

Ῥγοῤδείας Μίπο- 

γές ΧΙ]. (1627). 

- δ ἢ πι, ΒοΙηἢ.; 

ας Βμοΐ .76εγε- 

“ιἷα (Καγεεγ 

Ἡαμά - Οονεριεη- 

ἐαγ7) (1001). 

- Ἰἀεηι, δε ειὖόὸ]7 

Ῥνοῤῥείεη ἐπ ἀδη 

Μεγονασδέπ Ἃ6Υ 

ὕγεολνῖε ὧδενγ- 

δεῖ2 (1010); ΟΥ̓ 
Απεγξμηρεη τ 
ἄτη σιυὸϊ Ῥγορἤ- 
ἐέεπμ, ΖΑΥ Ψ., 
ΧΧΧΙ (τε). 

“- ]096η:, [)1ε Τλεοῖο- 
εὶς ἀεγν Ῥγορῆε- 

ἐεη (187 5). 
“- Ὠι πεοΐτεσ, Μαχ; 

Ἡ Ἰξίογν οἵ 4η- 

ἐἰφμῆν, ἴτοῦι ἰμς 
Οοιτηδὴ (1877- 
82). 

Ὀτγαδϊες 

θυ. 

Ὁυἕτο. 

Ὁ. ΤΆοοὶ. 

Ὀυποῖΐκοσ 

ΕΒ. Ξε Ἐπογεϊοραάϊΐα Βὶ}- 
ἐΐεα (τ8900--19003). 

“- ἘςΚατάϊ, Ε.; 6 

52γασἤ ε- 
γαμεῖ νοη 

Ζαεςεΐ., -14; 

ΖΑΥ͂Υ. ΧΙΙῚῚ 

(1803). 
τ ἘΠΟΏΠοση, . Ο.; 

Εἰπίεμηρ ἱπ ὅας 

Ἑοκαταςξ 

ΕἸΟΏΒοσῃ 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Αἰ Τεςίανιερ, 

οὐ. 4 (1824). 

“ ἘΡἤγδεα ΘΥΤὰ 8 

([373);; Ἐκχρία- 
παίίο ἐπ Ζαολα- 

γίαηι. 

ε- Ενδὶα, Ἠεΐη.; δὲς 

Ῥγνοῤῥείση ἀες 

Α]εεπ Βμπάες 

(186η--68). 

“- ]ἀεηι, Α “5 7 ὥ ἢ γ- 

ἰομες Ζιελγδμοῖ 

ὧεν μεδ. ϑδῤγασδε 

(180). 

 Ὁ79}»} γον νοὶ 

Ἐν. 

-- ΕἸῦρρε, Β. α.; δὲε 

Ἡείδρασμεπρεμ 

«ὐεἰςῆς δὲν ἀεμ 

ϑελγίζίεη ἀἐς 

Ῥγνορλείεη Ζαεΐἢ- 

αγΐας δεγρεδορεηπ 

σἱμά (1784). 

"- Βοτρογρ, Εα.; Οοηι- 

επίαγίμς ἐπ 

Ζαοσμαγὶς ναὶὲ- 

εἰπίογηε ῥαγίξηι 

βῥοξίεν ο γ 6 ἢ 

(1824). 

τὸ ΕΠτεῖ, Τυ].; 2 εν 

Καποη ἀε5 ΑἸ π 

Τεςίαρεπί 5 

(1868). 

ΕἸύρρε 

Εοσγθεσ 

Εὔγϑοῖ 

σάΑϑα. -- δι, 6. Α.; 7Τλὲε 

Βοοῖ οἵ δε 

Τιυνεῖνε γορπ- 

εἰς, 1 (1806); 11 

(1898). 
-- 7εηι, Τ δὲ Ἡ ἐξίογί- 

εαἱ Οεοργαῤἤν οἵ 
ἐμὲ ἩΗοῖν Ζαμᾶ 

(1804). 
-- (εἰρεσ, Α.; ὕὅ»- 

σολ ὠμὰ ὕε- 

σαϑυ ῆο 

Θεοῦ 



ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΘ χν!ὶ 

σείκες--Οοπρέημεά. 

σα. 

σεῦ 

Οἰ-. 

Οἱ. ͵πε. 

αι 

Οτὰν 

στοι. 

δεγϑείξεη ο ΟΥ̓ 

Βίδεὶ (ι8ς7). 

“- (ὐσϑοηΐυς ἮΝ; Οονι- 

ποπία δε ἀδη 

.)εδαῖα (1821). 

“- (εξεηπὲμ5᾽ Ἡεὗγειυ 

Οναιεηεαν, εα. 

ΚευΐῖζΖϑβς ἢ, 

(το); ἴγδῃ8. 
ΟΟ]] 95 δὲ Οον- 

ἰὲγ (τοιοῦ). 
- Οἰεσεῦτεςδι, Ετίδα,; 

ας Βωολ .6εγε- 

μία (Ἡαμαάξον- 

“πεηπία7) (1804). 

--- Οἰηβθυγ, Ὦ.; 15- 

ἐγοάἀμοίίοη [ο... 

Ἡδεῦνγειν Βὲδὲε 

(1897). 
- ΟτᾶϊΖ, Η.; Ἐρ»ιξη- 

ἀαἰΐέομες, Εαδο. 2 

(1893). 
- ταῦ, 6. Β.; Ε:ε- 

ὄγειν ῬγοΡέγτ 

Ναριός (1806). 

- του, ἤυρο; 45- 

μοίαία αὐ είς 

Τεςία πε μ5: 

(1644). 

Οταισγαδοθοσ «-- Οτιϊσιδοῆεσ, 6.; 

συμκοὶῖ 

ὕ πιεγεμοδλμη- 

δέ" ὥδεν ἀέπ 

ὕὐνεΡΥΗ ΟΕ ἐπ 
Ζαοῖ. -14 τυογ- 

ἰϊερεμάεη γο- 

9δεῆεη (1802). 

- (υηϊεῖ, Η.; δεδὸρ- 
μηρῷ ὠπὰ Οἰαος 

(1895). 
- Οσυἴῆς, Η.; Τ᾽ λε 

Βοοῖς οἵἼ Ενα 

απὰ Νεμενηαὴ 

(5807). (1901). 

Η.ΔΗ - Ἡδσγυροτ, ΝὟ)΄ ΚΕ; 

Ανιος απά Η οδεα 

(10 6.) (1905). 

ΗΔ]. τς 7, Ηδϊένγ; 16 
ῥγορλὰϊξ Μαία- 

εἰς, Ἀενμε 5 ἐ- 

ριδίᾳσμε, ΧΥΤΙ 

(1909), 1-44. 

- Ἠδιηπιοπα, Η-.; 

Ῥαγαρἤγαξτε αμά 

Αππηποιίαίϊέοης 

μροη αἷ δε 

Βοοΐς οἵ κε Νειυ 
Τεσίανεηι 

(1653). 
-- Ηδηδυογ, ]. Ε.; 

Ταῖες Τοίδ ἴπ 

ῬαϊεΞείἧπε (1904). 

Ἡὰ. -ο ἩἨεηπάεγβοη, Ε. 7.6 

Βοοῖϊν οἵ {δε 

Τινείνε Μὲίρηπον 

Ῥγορήειῖς (1868). 

ἩδηρβϑιΘΠΌΕΙΣ 55 Ηεηρβίεηθογ, Ε. 

Ν.; δὲε Αὠδπεη- 

ἐξ 46(εἐς Ταπὶεὶ 

πὰ αἷς ἱπίεργί- 

ἐὰὲ ἐες ϑασλαγ)α 

(1831). 

-- Ὠογοσοίυ5; ΗΠ Ἰ5ίονγ, 

οεὦὰ. ἘἙἘδν ϊπβοη 

4) (1875). 
ΗΙ. “«- Ηζίς, Εεγά.; δὲς 

ξιυδ᾽}, κἰείπεη 

Ῥνορῤῥείεη, εα. 

Θιοίηεῦ (1881). 

Ηουδ. -- Ἡουδίραπί, (. Ε'; 

Νοίαε εγἑἶσας ἐπ 

μηένεγεος Ῥ εἰδγῖΣ 

Τερίανιενεΐ Πἰὗγος 

(1777). 

ΗΡΑ. -- ἮΝ ΙΟΚο5; ΗΠ εὐ γοιν 

Ῥοείίεαὶ Ατεοεηίς. 

Ἡδιωπιοηά 

Ἡδηδυοῦ 

Ἡδοτχούοξις 



ΧΥῚΝ 

ἴβορ. 

]αβϑσον 

ὙΒΣ. 

Τ7ε,. 

708 ,Δαι. 

7ο58.3». 

175. 

.0Κ. 

ΚΑΤ. 

Κδυ. 

ΑΒΒΕΕΒΝΙΑΤΙΟΝΘ 

-- ΘυηὮ, Η. Ρ.; ΟΙά 
Τεςίανιεηί Η ἐ:- 

ΟΥ} (1903). 

-- Ϊπίεγμαδομπαὶ Ογ- 
Τεαἱ (ον ηα᾽γ. 

--- Ο. Ιβορόβου, 226 
Ῥγνοῤῥεὶί Μ αἰα- 

εἶἶας (1ροϑ). 

- αϑίσον, Μ.; Τὲς | κι, 
Κεϊέρίοη οἵ Βαδγ- 

ἰοπία αμὰ 4557)- 

γία (1808). 

-- 7οωγμαὶ οὗ Βὐδιίςαὶ 

Σμεγαέωγε. 

Ξ-ε Τεγοῖης (7420); 

ΟονεριεαΥ. 

-ὦ- Τοβερδιι, ΕἸ.; 45- 
ἰφμμέες ΟἿ ἐδπε 

,͵ειυς. 

“7 Ὰ}ὼΔ6π|,͵, Οοπίγα 

Αρίοη. ἢ 

-- 7ομγηπαὶ ο7 ΤἈεοίορ- Ι ΚΙΙε. 
ἑοαὶ διμαΐες. 

-α 7ειυϊδῖ Οπμαγίενὶν 
Κευΐεω. ΚΙο. 

-- ϑοβσδάοσ, Ε.; δὲὲε 

Κοἠηδοδγίζεπ 

μπὰ ἀας Αἰ{ε 

Τεςίανιεηὶ, θὰ. 2 

(1883); εἀ. 3 

(Ζί πλπλοστη δ ἃ 

ΝίμποΚκΚΙεΣ) 

(1902). 
-- ΚαυΐίΖζβοι, Ε-.; ὲε 

λεϊϊρε δι ῖι 
ἀες αἰἑεη Τεςία- 

πεπίς, εα, 4 Κα. 

(1910). 

- Κεῤ! πος γλ7:- 

ἰὴ Βιδιοίμεκ ] ΚΟ, 

(.88ο--τροο). 

- Κοὶϊ, Ο. Ε'; 8Βὲδ- 

᾿έδομεν Οορπιριξη- 

Κοηξῖ 

ΚΊααοΣ 

ΚΙ. 

Κποροὶ 

Κό. Εἰωϊ. 

ἐαγ ῶδεν ἀὲδσ 

ξιυ δὶ}, κἰείηεη 

ΡΡνορδείεηπ 

(1873). 
-- (. Ε΄. Κοηῖ; .ὲ67- 

ῬΟη 5, Ἐρέδηες 

αμὰ Α βοεαΐγῥΞεες 

οἵ 1 5Ξγαεῖ᾿ς Ῥγορἤ- 

εἰς (1910). 

- Κα ΓΟ ἢΐ, Ὀαδνιὰ 

(Τ12320); Οοχ- 

τηδη ΔΎ. 

- Κι 6τ, Εἰςῆ,; 

Ῥενιοησίγαΐίοη οἵ 

ἐπε Μεςείακ 

(1700). 

-- ῬΓ ΚΙεϊποσί; δὲς 

Ῥγούίείε 7εγαεὶς 

ἦἧἐπ δοξίαϊεγ 

Βεείεδιηεξ 

(1905). 
τα Κ]Ἰείοῖ;, ΤᾺ.; δὲ 

Ῥγοῤῥεῖί ϑαςδα- 

γ]σβ (1862). 

-- Κ] οϑἰοειπηδηη, Αυν.; 

Οετομοίε ἀες 

Μοίᾷες Ἰεναεῖ 

(1896). 

-- ΚποΟΡοὶ, Α.; δ εν 

Ῥγοῤρδεοξίςηεμς 

ὧἀεν Ἡεδνᾶεςεγ 

(1837). 
-- Καπὶψῳ, Ε΄. Ε΄; Εἰη- 

ἰεϊμμηρ ἱπ ἀας 
Αἱ Τεςίανιεηῖ 

(1893). 
- ]Ὧ6εη|͵ δυμίαχ (δ 

πεδνᾶϊτοδεη 

δῤγαοδε (1807). 

-- ΚόἨϊοσ, Αὐρ.; δὲς 

πασπεκχῖ  δελεη 

Ῥνοῤρδείεη (΄86ο- 

65). 



Κοεῖοσε 

ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

-- Κοπβίεις, ἮὟ. Η;; 

Τὲε μέεάεν κεν- 

σἰοεϊμηρ ΖΙσγαεῖς, 

ἔτοτα ἴδε Ὀυῖϊςὶ 

(1895). 
-- Κα ὅϑ5.6Γ, Ε. Β.; 

ἑἐη Ζαοσοδξαγὲαςα 

Ῥγοῤλείς βαγίεηι 

ῥοςίεγίον" πὶ 

Οαρ. ἰχ- παν 

(18:18). 

Κιδειζες ΔΓ -- ἘΚ γδοίζϑοο λυ, Ε.; 

Ϊεγ 

[ωνε 

ας Βιμὴλ Ἐτ:ε- 

ελέεὶ (ΗΠ “πάξονε- 

“επί 67) (τροο). 

-«- Κυσηοη, Α.; ΕΠ ἐ-- 

ἐογί βοΐ, - ἀγδοΐ 

Οπάεγσοεξ παασῦ 

δε Οπίσίασαπ ἐπ 

ὧς Ψεγεανηηρ 

ταν ἀὲ Βοέζεη 

ὧἐς Ομάεη Κεγ- 

δοπάᾶς, εα, 2 

(1:889-93). 
- Κιυΐρες, Α. Κ,; 

Ζαεδαγία, ἐχ-χὶν 

(1894). 

-Τ διδοῖ, Μ,.; 

Νοίες Ἐχέρέ- 

ἐΐᾳφμες; ΚΕ), 

ἴοτλα 43, ὈΡ. 

468 1. 

-- Τληρς, . Ρ.; δὲε 
Ῥγοῤδῥείεη Ηαρ- 
σαὶ «δαεμαγΊα, 
μπᾶ Μαϊεαολδὲ 
(18γ6). 

- [χγ,].; Ζω ϑαεδα- 
γα 6 :ρ-τς. 

- Ἰόνο, Ν᾽. Η.; Τὰλὲε 

Ἡξεὗγει διμάεη: 

Ορνα} ΟΝ 

δον. 4). 

ΜΑθΔΗ͂Υ 

Μασοῖ 

Μασί 

Μασ και. 

Μεῖδο 

ΧΙΧ 

Ζεεβαγίακ 

(.882). 

- [ἡ Θσ Ὦ, ἮΝ πι.; (ον»ι- 

νιον μῤοη ἐπε 

Ῥγνορῤδεογ οἵ 

Ταμῖεὶ απᾶ {δε 

ΧΙ]. Μὲπον 

Ῥγοῤῆείς (οοη- 

ηυδίοη οὗ Ῥαΐ- 

τς Κ᾿ 8 (οπηπιοπ- 

ἴδγυ, εὐ. 6) 

(166). 

- ΜΑΒΔΗ͂γ, 1. Ρ.; 
Ἐργυρὲ ὠμπάδν ἐμὲ 

Ριοΐδονῖε- 

(1899). 
Α Ἡ:είονν οἵ Ἐρυρέ 

ῖἰν (,ι8909η). 8ες 

Ῥειγία. 

-- Ματοῖς, ΤοἿ.: Οον»:- 

μεπίαγίμς ἴη 

ἀμοάεοὶνε Ῥγορἤ- 

εἰας Μὲίπογες 

(184). 
--- Μαγῇ, Κατ; ᾿οάε- 

καῤγοῤδείοπ 

(1904). 
εν Ῥγοῤῥεί 5α.ἢ- 

αγῆῇα ἀεγ Ζεῖρε- 

ποϑϑὲ Ζεγμδδαδεῖς 

(1802). 

Ζωεὶ ϑιμάϊεη σὰ 

ϑδαοσμαγΊα; 5ΧΚ. 
(1892). 

-- Ἰάενι, εν Ῥγοῤῥεῖ 
Μαϊεαεςκί, ἴῃ 

ΚὝδυϊῖζβϑεοδ᾽ 8 

Ἡεϊἔρε δελγί 

(1910), ΡΡ. 97- 
104. 

- Μαίίῆε5, 1. (; 
Ἡαρ.τ:0;2:1ς5- 
190; ΖΑ͂ΪΖ. (1903). 



“- Μδυτο, Ε. 1. Ν. 

Ὠ.; Οονερεηΐαγὶ- 

μ5... ἐπ Ῥείμς 

Τεςίανπεηπέμηι, ἰὶ 

(.84ο). 
“«α ἸΝίεοας, ΤοΒεΡρὮ; δ ὲς- 

δεγίαἰἑοπηι ἐς- 

εἰεε ατέΐςσαγμ 

ἐγρα. Οεπμΐδες 

αοοεάμμὶ 7γ α ρ- 

“έμπία ξαςγα 

(1653). 
- Μογεῖ, Εά.; δ ὲἊ 

Ἐνιδίεδμηρ ἀες 

Ἱ μάεπι ἡ πες 

(1896). 
Οεξολίολε ἀες 4|- 

ἐεγίπ εις, Ἰἰἰὶ 

(1φο1). 
“«- ΝΠΟὮΔ6]15,]. Ὁ., οἡ 

ΕἸύρσσε ΘΒ Μγεῖς- 

δαριεηρέη, εἰς.; 

Νεωε ογῖεπέα- 

ἔΐδοελε ὠμὰ ἐχερε- 

σοῖς ΒΊδ᾽οίμεξ 

(1γ86). 

- Μ| ΠΟΙ, Ἡ. (6Ὁ.; 

δος ὴμπαὶ (οη- 

οἰγμοίίοης ἐπ Β1Ὁ- 

ἰέεαὶ Ἡδεῦγειν 

(1870). 
-ς Μοηῖίείϊ, Ε;; Ξε 

οὐ ἶᾳσμε τ" ἰα 

ὅαἰέ αςεὶρηαδίε 

αμὰκ δἷχ ἀεγμΐεῦ 

σπαρῖίγες ἀς 

Ζαολαγὶο (1882). 
-- Μοοτε, ΤΟΥ.; Η αρ- 

εαὶ, Ζεοδαγίαΐ, 

απά Μαϊαοδὲ 

(18ς6). 

Μεάς 

Μέεγεσς 

Μ|ςο. 

ΜέιοδΒοΙ] 

Μοηῖοϊς 

Μοοσὰ 

-ιὶ!;, Νευσηδπη, Ἦ.; δὲς 

Ἡ εἰσδαρ σ δ ἢ 

ΝοΌΠΊΔΠΗ 

ΑΒΒΕΕΥΝΙΑΤΙΟΝΘΒ 

ἀες 

(1860). 

- Νονοοηθ, ἥν πι.; 

Τὰε Τισεῖνε 

Μὲμπον Ῥγοῤπείς, 

εα. 2 (18ορ). 
- ΝΙΟΚοΙ, ]Τοἢ.; 216 
γγέεά εν κεν σίεἰί- 

ἵμηρ ἐες 7:0. 

σε εῖη ἃ εἐ- 

τυέδόης πασὴ ἀἐηε 

Ἐχίϊ (1809). 

ΝΟ άεκο, ΤὨ.; Α μΚ.- 

δάϊτέ ΖΜ ῥεγ- 

σίσολὺλεη Οεἐ- 

σολμίοε (1887). 

-- ΝοιζΖὶ, 1. 5.; 85ε- 
}λεν ᾿αγδαὶ αἢ τυε- 
᾿εεγὴνε (Ηδεῦτεν 

Β10]6) (1742). 

-- Νονδοκ, Ν.; δὲς 

ἀἰείμπεη Ῥγορβε- 

ἐξα (Ηαπμάξονι- 

γπεηΐα7), ,α εαἀ, 

(1903). 
- 7άεηι, 1,εὐγδμοῖ Οεν 

δεῦγὰϊδοδεη Αγ- 

ομαοϊορίες (1804). 

-« ] τὲ, μιοάεοΐηι 

Ῥνοῤδείαςε, ἴῃ 

Κιι615 Βὲδ᾽ΐα 

Ἡεδνγαΐεα (τροοῦ). 

-- Νο,αοί ΟῚ, ἴ.; Α 

Ογη αὶ Ογανι- 

"πὰ οἵ ἰδὲ Ηε- 

ὅγε 7Ταπρμαρε 

(1840). 

-- Οεβίειϊεγ, ἮἯ. Ο. 

Ἑ.; ΟΪά Ζ1αδέμ 

Τεαχίς οἵ ἱλε 

Μέίμον Ῥγοῤῆεῖς; 
.7.5.,.Ν. 

-- Ο]βΘῃῆδυβεη, ]:; 
1ελγλμοῖ αδν ἀε- 

,ϑϑασζαγ)]α 

Νον. 

ΝΙοΚεὶ 

Νδὅ. 

Νονζὶὲ 

Νον. 

Νοῦν Απεν, 

Νον.Κ 

Νσά. 

Οεϑβίεσί εῦ 

ΟΙ38. 



Οἷς --Ὑονπεὲμε. 

ῬΕΡ. 

Ῥεὰ. 

Ῥες. 

Ῥοίοσβ 

Ῥεϊῆς 

Ῥ᾽ΕΡΕ της 

Ῥιροδος 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

δγάϊτοδλεηπ 

δρῤγαοῖε (1861). 

-- Οατί, Η.; 7εχέμς 

Ἡεὐγαϊεὶ Ἐν»ιεη- 

ἀαίίοπες (1ροο). 
“- γοη Οτεῖ!, Ο.; δὲς 

Ξκιοδὶ7 Κἰείπεπ 

ῬῬνοῤδείεπ 

(Κωτνεξε,α5:- 

(εν Κονερμδμίαῦ), 

34 εἀ. (19ο8); 
(Επε., 1803). 

-- ῬΙΕΒΙΥ πτὶϊεσ οὗ 

ἩΗδεχδιουςἢ. 

-- ῥαϊετιπε Ἐχρίογα- 
σπ Εωμά. 

- Ῥροίεοσ, ΒΕ. Ε..; Ζω 

Ζαεμαγία; Ογίεη- 

ἐαϊ ἐπε τοεδε ᾿ἥεγα- 
ἐμγξεξέμη ῇᾷ 

(1φο:). 

-- ῬΕΌΪο, ηι.; 4 

ϑλονί απᾶ διυεεί 

Ἐχροςἑέομ μῤοπ 

ἐδε ΕΠΥΞί ο Οκαῤ- 

(εγς οἵΓἩΥ̓Ζαολαγίε 

(ιός8). 
“- Ῥεόνης, ]. ]. 5.; 

ἩἨἩαξεαὶ απὰ 

Ζεεδατὲία 

(1893). 
-- Ῥείετβ, Ϊ. Ρ.; Νἐῤ- 

Ῥην (1807). 
-- Ῥειῖῖς, Ν᾽. Μ. Ε'; 

Α Ηΐδείονν οἵ 

Εργρέ, ιϊ (1905). 
τα ΡΊερεηησ, ( ἢ.; 

ΤὙεοίοργ οἵ δε 

Οἰά Τεείανεηί, 

ἔτουα ἴῃς ἘτεΠΓἢ 

(1803). 
“« Ῥίποῆος, Τ. Ο.; 

Τ}6 Οἰὰ Τεςία- 

ῬοΪγΌϊ5 

Ῥτγάξεϊκ 

Ῥχοϑβ. 

Ῥχηςος 

Ῥυ. 

Ἑσει. 

ΧΧΙ 

δὴ ἐπ ἦς 1 ρὲ 
οἵ ἐς Ἡ ἐδιονίοαϊ 
Κεεοογάς οὕΓΥ̓Ἀ4-5- 

σγγία απάὰ Βαῦγ- 

ἰοπῖα (1902). 
-- Ῥοϊγθίυ8; ἐπ ο- 

γίες, εἃ. ϑῃυοϊ- 
Βυγχὴ (1880). 

“- Ῥγάξεϊς, 1. Ν.; Οε- 

«σοἠίοκίς ἀδγ Με- 

ἀδγ μὰ ῬεΙ͂Σενῦ 

(19οὐ). 
-ε« Ργοϊοεείαπίΐεοδα 

Κεαϊ- Επογ κῖο- 

ῥάάϊε, χὰ εἀ. 

“- Ῥτοβϑοὶ, δ᾽η.; Οορι- 

μη ζὲ ἀεπ 
δελγίζεη ἀεν Ῥγο- 

}λείεπ Ἡαρροὶ, 
δαοσλαγΊα, μπὰ 

Μαϊεαολὲ (τ870). 

“- Ῥχίηςο, 1. Ὦ.; 4 

Ονέεϊεαὶ Οονι- 
ΗΟ ΟἹ ἰδε 

Βοοξ οἵ Ταπὶεὶ 

(α899). 
“-- Ῥυβεγ, Ε. Β.; ΤᾺΣ 

Μὲμον Ῥγνοῤδείς 

(1885). 

-- Ἐδ5ῆϊ (ΚδΌ. ϑδεῖο- 

το δὴ Υἰβδαῖ, 

ΙΟ4Ο-110 5); 

(ΟΠ ΙΔΤΥ. 

-- Κευως Βιδίίᾳφμε. 

-- Ἠοϊηΐϊο, Ι,.; Δὲν 

Ῥγοῤῆεί Μαίΐεα- 

εμὶ (18ς6). 

Ἰάενι, εν Ῥγορδεὶ 

Ἡακεαὶ (1868). 

-- Κευμέ ἀἐες Εἰμάες 

.Τωΐνες. 

- ουβ5, Εά.; ας 

Αἰ. Τεςίαρεδης 

(1892-94). 



-ἰ (ἧς ΕἸΡοχα, Ε᾿; (οηι- 

τεοηίογίης ἐπ ἰ᾿- 

ὄγος ΧΙ]. Ῥγορδε- 

ἐσγμ (1581). 

-- ΕἸΕβδίοσ, Ρ., δὲ 

ἀϊεΐίμεη Ῥγοῤρλείεπ 

(1911). 

“- Βορίπδοῃ, Ο. 1,.; 

Τῆς Ῥγορῥεείες 

οΓ[Ἱ Ζεολανγΐίακ 

(186). 
-- Κοαϊεηϑοη, Μ. ἵ,.; 

Τὴεέε Βαδγίομέαη 
7Ταϊημά ἴῃ Ἐπρ- 

᾿|5} (,8ρ6--1903). 

-- Βορεῖβ, Ε. Ἷ.; 4 

Ἡ ἰδίου οἵ Βαοῦ- 

γίοπία απὰ Α:-- 

δυγία (1000). 

-- ἘΞΟΏΤ ΠΣ, Ε'. Ἐ᾿ 

ς.; «δολοίία ἐπ 

Ῥνοῤάείας Μέ- 

πογὲς (1836). 

- Ἐοίβείοίη, 1. ΝΥ; 

διε Οεπεαϊορίε 
ες Κὐπὶρς .ο7α- 

οπὴπ πὰ βοΐμον 
Ναας ξονε θη 
(1902). 

-- ἈΚερσογάς ο7 ἐδε Ῥαοί, 

εἄ. 2 (1880). 

“- ΕυΊΏΚΑπ), Ν. 1.; 

Τῆι ϑεοοπα Ῥαγί 
9 πὲ Βοολ οἵ 

Ζεεδλαγὲέακ 
(.802). 

“- δαηοῦι5 (Θδης 62), 
ς.; Οονερισηαγί- 
μ5 πη Ῥγοῤδῥείας 

Μέμογες (τ621). 

ε- ϑδηάγοοκ, Η. 1,.; 
Ῥνίογὶς εἰ ῥοΞίε- 
γίογὶς Ζαοσλαγία 
βαγς τυηαϑοϊκπία 
αὖ πὸ ἐοάοριςμδ 

Ἐϊε5. 

Ἐοδίηβοη 

Ἐοαϊκϊηϑοη 

Ἐοχεῖς 

ἙἘΟΒΟΘΉ ἢ. 

Ἑοι βίο 

Ευδ. 

ϑδηςυδ 

ϑδησσοοϊ 

ΑΒΒΕΕΥΝΙΑΤΙΟΝΘ 

αμείογε ῥγοῤδεία 

(ι18ς6). 

-- δαςγεα Βοοῖς ο7 κέ 
Φ Οἰά Τεείανιεηι, 

Ραμ! Ηδυρί, Εα- 

ἰΐοσ. 

ὭΡ δοβορρ; δίς 

Κιείμεη Ῥγορῇῆ- 

εἰεη, 11 (τ8ς4). 

-- δοῦῦϊ,, Μασ; δὲέ 

σγγίβδοδς ἴὐεδεγ- 

δείζμηρ ἀεν σιυὸϊ 

ἀἰείμεη Ῥγορδε- 

ἐεπ (1887). 

- ΘΘΟΚΟΣ, ΤΒο5.; 

Μαηυβοσγίὶρι 

ποῖίθα εἰϊεὰ ὃὉγ 
Νενοοτηδ. 

-- 561] 1η, Εσησϑῖ; .86- 

γμδδαδεῖ (1808). 
ϑδιμάϊεη κω Ἐπηί- 

δίεμμηρερε- 
δολίοδίς ἀν 7). 

Οονιεῖμαάς παελὰ 

ἄθρει δα. Ἐχὶῤ 
(1:9ο1). 

-- δίονοια, Εὰ.: Με- 

ἐγίσοδε διιιάέεμ, 1 

(1:9φο:). 

Α εεςίανεμεϊο δ ο 
ΜΙ σοείΪεπ, 4, 

Ζιμε Μαϊεαςσλδὲὶ 

(τορος 7). 
-- διμάΐέεπ μπᾶ γι - 

ζεη. 
- διηδρηά, Ε.; Ζεῆν- 

δμομ ἀδν αἰμες- 
ἑανπποπίϊοΐεη 
Κεϊίρίοπερε- 
δοδίομε, χὰ φἀ. 

(1899). 
-- ΘροοΓ, Ηδηϑ: 50)" 

πεῖ εοπμείάεγα- 

ἐϊοης ἰοιυαγάς ἐμὲ 

ἀοίΐης οὗὨἨὨἁ ἐδε 

580ΟΤ. 

ΒΟΒΕΡΩ 

56Ὁ. 

Θορῖ.. 

5611 

Θίον. 

Θ1,. 

Θ.ΡΟΟΓ 



ὁροεῖ--ἼἹομένπμεά. 

δι. 

ζφιλονι 

δίεκ, 

ΑΒΒΒΕΥΙΑΤΙΟΝΒ ΧΧΗἕἔ 

ΒΚ. οΓ Μαϊαελὲ, 
70Κ., ΧΧ 
(19οϑ). 

-- (. δἰερίγιςα δπα Β. 

δίδάςε, Ηδεὺτγα» 

ἐδοῖες Ἡογίεγ- 

δωολ Ζμηπ Αἰ θη 

Τοςίαρεηπέςξ 

(1893). 
-- δίλάο, Βοσηῆ,; 

εωίοεγοξαοσλα- 

γα; ΖΑΥ͂Ψ. (188ι:, 
1882). 

Ιάδνι, 1σλγδμοῖ, ἀδν 
Δεδγάϊτοελεηπ 

σγναμαϊὲὶξ 

(1870). 
.- ]1άδνι, Οετολίοῖμε 

ες Μοΐξες 7:γαεῖ 

(188η.--88). 

- ότι, Βιδίίδεμε 

Τλεοϊορὶςε ἐς 

Αἰ επη Τεςία- 

“πεπὶς (τοο 5). 
-- δίδου, ΝΝ.; ὕμέογ- 

σμολμηρεη δεν 

αἀἷεέ Οονεβροςἠίοην 

μηδ Αδήασεμηρε- 

κε υοη Ζαοβ. 

9-14 (1801). 
-- δι ΠΕ] 1η, 1. ].; Σίη- 

ἰεϊμμηρ ἵη ἀὲε 

ξαπομκπῖδοδεπ 

Βασδεν ἀδς Αἰδη 

Τεςείαπεπίς 

(1.862). 

“- διείηετ, Η.; δάάϊ- 
ἤοηβ ἰοὸ ΗΙἰζὶ 8 

ΚΙεῖμε Ῥγορβε- 
ἕξη. 

-- Ἶ. Ζ. Θοδυῦυστηδη8 
Θιοκῆονοη; δ 6 

Αἰεχαμάνἐ) δαΐδας 

Μεγέαϊἑπρ ναπ 

δ7τε! οάεξαργο- 

ῥδείοη (188). 

ϑίοῃ. -“- διοηασά, οβη; Α 

Οονεηιθα 7} οπ 
ἐμπό Ψέρίοη οἵ 

Ζεοεολαγῖα ἢ 

(1824). 

Ταϊτ. - ΤΑ συ: Τ74].", 

τῆς Βνγὶοηίδη; 

ΤαΑ]."-, ἰῆς 7ετὰ- 

β8 [6πΔ Τα]τηπά. 

Τ λϑι. - 7 λεοὶ. διμά. 

-- Ὑπείποσ, 1. Α.; 
ὲε ευὸδ[ κἰείπεη 

ΡΡνορδλπείεη 

(.828). 

Τδοοα. ΜΟΡ5. "- Τῃῇεοοάοσε οὗ Μορ- 

δυεβία (420); 
Ομαε δωρῤεγεμημ 

Ον»ηΐα, εα. ἽΝ ες- 

ΠΟ (1834). 

-- ΤἩπεοάοτεὶ (457); 
σον πίαγέμς 

ἐπ ἀμοάεοίηι Ῥγο- 

λείας, εἀ. τό42. 

ΓΟΙΤΟΥ͂ -- (, (. Τοιτευ; Τ᾽ ἀὲε 

Ῥγορδεογ οἵ Μ αἷ- 

ἀοκῖ, 098Σ., 

ΧΙ; (ι8οδ), 

1-1ς; δηά δσῖ. 
Μαϊαολὲ ἴῃ ΕΒ. 

1Π| (1902). 

ΤΟΥ “- Τογ, ΓΟ. Η,; Τλε 
Βοοΐ οἵ ἐδ 

Ῥγοῤμσὶ Ἐςεκίεὶ 
(58ΟΤ).) (1899). 

Ἑυὴ! ϑρίγις ἐπ ἰδὲ 

Βίδίε,.718Β1., ΙΧ 

(.89ο). 
- ΓΙΑ, Η. Β.; 

Ναιίμγαὶ Ἡ ἐσίονν 

ΤΒοΐποΣ 

ὙΒοοάογεοῖ 

ΤΙπΌΑΣΩ 



χχὶν ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ὙΤυιϑίτδι---Οογμίπιεα. Ἡδοῦνγειυ Ῥγοξε 

Ο7 ἐμὲ Βέδῖε Αεοεμς (1888). 

(1873). Δϑυιεάοθδηη 5 ΝΠεἀδηδηη, Α.; 

νδῃ Η,, “- γδὴ ἨἩἩοοηβοκοσ, 2 ᾿ ἀψι 

Α.; {ὲὃς ἄοιεο Ῥετανρινροιξ Ι. δὲς 
ῬΕΙΗΣ.  ῬΥΟΡΜΕΙΕΣ σαῳ Αἰεχαμάεν 
(19φοϑ8). 

1:5 εἐδαῤρῆίγες ἐκ- 
αἷν ἀμ ἰΐυγε 

Ζεεδαγὶε, ΚΒ. 

(1902). 
- αῖκο, ἿΝ.; Βὲὃ- 

ἰδολδε Τλἀεοϊορὲξ 

(1834). 
-- γῸΠ ΟΥΘΏΌεΥΩ, Ε.. 

Ἑ. 1.: δὲε Βε- 

σίαμαίμεε ἀες- 

Βωοδες ϑαολα7Ία 

(1859). 

-«--- ἈΝ Ι ΠδΌΞοη, ΤᾺ 

δὶς κἰεΐπεηπ 

Ῥγορδείεη, εἁ. 3 

(α808). 
-- ]Δεηι, 15γαεϊἐ  δοδε 

μπάὰ ἠώωάἀδίςοδπε 

ΟσΟεφςτολίοδέε 

(1907). 
-- Ἰ εῦετ, Εεγά.; 4 "- 

σγπαροραϊἑδεδε 

βῥαὶ ἀεεξκίςοδε 

ΤἈεοϊορὶε 

(.88ο). 

“- ΝΥ Ηἰβίοη, ἵν τὰ.; Ἐς- 

567) ἰοιυαγὰ γε- 

δἰογὶπρ ἐπ ἐγμδ 

ἐεχέ οἵΓἨ ἐπε Οἰά 

Τεσίανοηπ 

(722). 

-- Ἶ  Κο9, πω.; Τὰς 

ναῖε 

ν. Οεῖ. 

νεῖ Ὁ 

νεῦος 

ἸΝϑίοη 

Δ 61. {-: 

ἄεη Οσγοξξδερ 

(188ο). 

.-- ἹΜΠάΘΌοοΣ, α.; 26 

1 ει ἐεγκξεπαᾶὰδ 

Ὧες Ομάεμ Μενγ- 

δομάς (1886; ἃ 

εἀ., 1903). 
- ἉΓῚΙ 5 ο, Ὁ. Τ'; 

Ῥεαξαπὶ 1, 7ὲ ἐπ 

ἐπε Ἡοῖν Γαμπὰ 

(1ροό). 
- ἈΠ ΠΟΚΙεσ, ἤυρο; 

Μιαϊεαοκὶ, ΑἸον- 

ἑομαϊδοῖδε Ἐογ- 

δομπμηρεέη, 11 

(1899), 531-530. 
--- ὐτίσῃϊ, (, Η. Η.; 

Ζεομαγίαλ απὰ 

ἀρ Ῥγοῤῥεοΐες 

(1879). 
--- ἿΝ. Ἐοθοτίβου 

διυΐίῃ; Οἱὰά 

Τεςίανιεηέ ἐπ δ6 

]ειυϊσῖ Οπιγολ. 

- ]1ἀε᾿ι,͵, Τῆς Ῥγοῤᾷ»- 
εἰς οἵ 1]Ξγαεὶ. 

Μά. 

Δ ]Ἰβοη 

ΨΆΈΞΒ.ΟΤ)ς 

ΨΈΞΘ.ὉῚ: 

ΖΑΥΨ.; ΖΑΤΥ͂Ψ. -- Ζεῤκολν 707 αἱ 
αἰμεείαν πη ἔοΐδ 

Ἡ ἐςϑεησολαι. 

“ Ζεϊ!εέλνίι ἀες 
ἀειδοΐεη Ῥαϊὰ- 
ἐϊμα- ἐγεΐῃ:. 

ΖΡΡΥ. 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Ϊν. ΟΘΕΝΕΒΕΑΙ,, ΕἘΒΡΕΟΙΑΙΤῪ ΘΟΕΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ.. 

εἃ., εἃς. 

ε. 

οοἀ,, ςοάα. 

οΟζ. 

οὐἱ., ΤΟ]. 

(Ὅτω. 

ΨΦ. 

οὐδετ. 

φ. . 

(οη]. 

τοῦξος 

ΟΣ. 

οὐης. 

ἕνα 

αἴ. ἡ. 

ἀ {. 

-- δςς. οὗ (δίῃ. 

τς δοζογαϊηρ ἴο. 
Ξ-α δεῖνα. 

Ξαὰὸ δαϊεςίνο. 

Ξ-ὸΡἪἝἪ βανοτῦ. 
-- ἅπαξ λεγόμενον, ποτὰ 

ΟΓ ΡὮΓ. υδεά οῃςε. 

-- δ)᾽ἰογηδίϊνα. 

-Ξι ΑΙ ΤΥ. 

--- ΔρΟΘοκὶϑ. 

-- ΑΥ̓ΔΡΪς. 

- ΑΓΙΔΙηΔΙὶς, Ασϑηηθδη. 

-ῷὸ ἈΓΙΓΪΟ. 

--- ΑΞϑγτίδ, Αϑϑγγίδη. 

“- ΒΔὈΥΪ]οηΐδη. 

-ὦἰ ὈΠ0]1]ςαἱ Ατσαπηδὶς. 

-- Ὁ10]1ς. 4]. 

-- (βευ5δῖϊνο. 

-- ΤΠδρίεσ, ςδαρίοζβ. 

-- εἶγοα, δδοιῖ. 

-- (οὐσχ, οοαὐϊΐςο8. 

Ξε (οζηδίο. 

-- (ΟἸΏΠ, σΟἸ πη. 

“ Γ(ΟΙΙΊΘΏΪΔΙΥ, οοι- 

τηδηί(δίοῦβ. 

-- (ΟΙΊΡΒΓΟ. 

-- (ΟΠΟΓΙΟΙῖδ, 

-α (ΟΜ, ΟΟτΆρᾶτζα. 

-- ςοη͵υηποίοη. 
“- (οηϑβοουξνο. 

--- (ΟΠ ΒΙΓΌςΙ. 

-- (ΟΠ ΓΟςΓοη. 

-- ΓΟΠΙΓΑΙΣΙ56. 

“- ΟΥςΔ] ποίς. 

-- ἀδοδεςἢ [ογίε. 

ἀεΐ. -- ἀοἰοςῖνο. 
ἀεὶ. -- (εἶξε, Ξ: τι κα οὐ. 

ἀϊείος. -Ξ ἀ  ἰοστδρῆν. 
ἀυδ. -- ἀυρίουπ, ἀουδευϊ. 

Ἑ. Ξε ρϑϑί, θδϑίδζῃ. 

εἄ,, εὐἀά. π-- εὐἀϊέοη, εὐἀϊείοηϑ. 

4. ξ. Ξο. [οσ ἜἘχδιιρὶα. 

εἶβνν. -- ΕΙΞε  ἤοΓα. 

65Ρ. - ϑρϑο δ Ϊγ. 
εἰ αἱ. -- εἰ αἰΐενγ, δῃηὰ ε56- 

ὙΏοΓΟ, δηά οἰδοῦβ. 
Ετῇ. -- ΕΤΠΪορὶς. 

δχς. -ς ὀχοσρί. 

,4.7 -οὸὶ 8η6 [οἸ]ονίης. 
ει. -- [ΘΠ] Π6. 

Βς. -- ἢρυτγεαῖνο. 

ῥηπ Ξι ἰοτναγὰ (ἢς ἐπα. 
[. ἡ. - [οο-ῃοΐο. 
ἔτεα. -- γεσυεηίδενα. 
ἔυϊ. “-- [υτυΓα. 

ἕεη -- πεηϊτνε. 

ξεηῖ. -ὦ- ΖΕΠΠΙ|1ς. 

σκ. -- Οτεεκ. 

δαρίος -ὦ- ὨΔΡΙΟΣΙΘΡΉγΥ. 
ΗεΡ. -- Ηοῦτον. 

ΗΙρῆἢ. -- ΗἸΡὮΙ] οὗ νοτῦ. 

ἩΠρ. -- ἩΠΉΡρδεὶ οὗ νογῦ. 

ά. -- ζει, ἴῃς 538 Π|6. 

ἑ. ε. -ὦ 24 εςΐ, ἰῃἢδι 3. 

ἱπιρί. -- ἱπχρογίεςί. 

ἰτῖν. --ἰ Πῃρογϑῖνα. 

ἱπαεῖ -- ἱηἀοδηΐϊίε, 

ἰηΐ. “-- ἱηβηϊίνα. 

ἴῃ. "-- ᾿πϑογ ρου, ἰηϑοσῖρ- 
ὕσοηῃϑ. 

ἱπίσγϑῃϑ. -- ἸΠΓΣΔΏΒΙΕνο. 

[ηἴτο. » Τηποσπςάοη 

Ἶι.58. πα ᾿υι5ϑῖνα. 

'.. 11. --ης, ᾿ἰη65. 



Ν. 
ΝΕ. 

ΝΥ. 
ῃ. 

ΝΗ. 
ΝΙΡΏ. 

οὐ]. 

οἵϊ. 

ΟΠΊ., ΟΠΊ8. ΞΞ Οχίΐ, ΟΠ (5. 

Ρ.. ῬΡ. 
ΡΑΓ.Α]]. 

Ρασί. 

- ἰοζο οἷίαίο, 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

ἷη τῆς 

Ῥίαςς Ὀείοτε εἰϊεὰ. 

[ποτὰ], τ γα γ. 

Ταγρίη, πϑγρίηδὶ. 
ΤΑ ΒΟ 1 η6. 

τηοισὶοδί. 

τλοάροσζη. 

ΤΩ ΠυΞΟΓΙΡί5. 

πιομηί(δίη). 

(αμδᾶ -ο ἴογ 

1ῃῆ6 5ᾶκε οὐ (Πς 

ΤΙ ΟΘίΓΟ. 

πε τὶ 

τ Ποσίῃ, πογίῃογῃ. 

ποτίἢ-6αϑί. 

ποσίῃ-ννοϑί. 

ΠΟίδ6. 

Νον Ηεῦτεν. 

-- ΝΊΡΒΔ] οὗ νετῦ. 

Ξοὶ. οὈ]εςῖ. 
-αὶ οἴΐζοη. 

"- Ρᾶξέ, Ρμᾶρόβ. 
-- ΡΔΓΆ116]15Π|. 

-- ῬΙ6] οὗ νετῦ. 

Ξε Ραρετγίεςί. 

-Φ τσβαϊςβίθ. 

-ὸ ὑγεσηδηί. 

-- ὨΓΟΡΟΒΙ ΟΠ. 

Ξ-- ΡΥΟΌΔΌΪς. 
-- ζτοπουῃ. 

Ρδγίὶςϊς. 

Ρδϑβϑβίῖνε. 

ΡέΓβοη. 
Ρεγίεει. 

Ρίυγα!. 

ῬοϊΪεὶ. 

-- ριορβδεῖ, ργορδεῖϊο. 

-αὸὶ ρδγίὶςίρ]ς. 
-- Ῥυδὶ οὗ νοῦ. 

Οαὶ 

ιν. 

τὰ., ταϑ. 

τοί. 

ν]Ζ. 

νος. 

-- Οαἱ οἵ νοτχὃ. 

-- φμοά υἱάε, ν» ̓ς ἢ 56ς. 

-- ΓΟΔ6, τοδαάξ. 

τε. σοῆοχινο. 

τς γοϊδῦνο. 

το σοιηδζὶς. 

Ξε δου ἢ, ϑουῃογη. 

Ξε 500 {}-ΘΔϑῖ. 

Ξ-- 500 (ἢ -τγοϑῖ. 

-- δ ῦοδη. 

τ. Β Ὦχ, 5 ῆχος. 

τ δἰ συ ϊασ. 

--- [ο]Ἱοτννεὰ Ὀγ. 

-- ΞΊΟΡΒΕ. 

Ξ-Ξ- 5:0] εςί. 

τὸ βΒιιὈϑἰδηίνα. 

-- ϑυσχίδς. 

-ὸ σμὸ σοζέε. 

{π|6ὲ8 ((οἱ]Ἱονίης 8 
Πυ ΠΌΤ). 

ἰεχίυδὶ ηοίδ. 

ΓΑΠΒΡΟΒΕα. 

{τ ἢ 51{|ν6.Ψ 

Ι 1 

πο ΨΕΙΞΘ, νΟΓβ68. 

-- υἱάξ, 566. 

Ξο νογὺ. 

-- υἱάε ἐπ7γα, 566 Ὀεϊονν 

(δ }}γ ἐς χία δ] 

ποῖα ΟἿ 88126 

ν6Γ56). 

-- υἱάἀεἰοεί, ἩδτΆοΪγ, ἴο 

νυν. 

Ξε νοςδίϊνα. 

- υἱᾶάξε σΏΡΥα, 5εῈ αῦονς 

(δ }}Υ ψεποσαὶ τὸ- 

ἸΏ ΔΥΚ ΟἿ 58116 
νεῦβα). 

- οϑί, ΜΘ ΒίΘΓΏ. 



Α 

ΓΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΗΑΟΟΘΑΙ ΑΝῸ ΖΕΘΗΑΚΙΑΗ 
ΒΥ 

ΗΙΝΟΚΤΕΥ σ. ΜΙΤΟΗΕΙ͂,,, 
ῬΈΒΟΣΈΞΒΒΘΟΣΒ ΟΥ ἘΕΒΒΕῚ ΑΝΌ ΟΙἹΌ ΤΈἘΞΤΑΜΕΝῚ ἘΧΕΟΈΒΙΒ 

ΙΝ ΤΟΣῚΒ ΟΟἸΣΕΟΚ 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοφῖςο 



ἹΝΤΕΟΘΟΌςΤΙΟΝ. 

ΤῊΗΕ ΗἸΙΘΤΟΕΙ͂ΓΑΙ, ΒΑΟΚΟΚΟΝΌ ΟΕ 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΓΟΙΕΘ ΟΕ ἨΑΟΘΟΘΑΙ ΑΝῸ ΖΕΓΗΑΞΕΙΑΗ. 

δι. ΟΥ̓ΒῦΒ. 

ΤῊΣ οἄγθοσ οἱ Ογτγιβ 8 νας ἢ [86 ἰπίεηϑοϑὶ ἰπίογοϑε 
τοι [6 θα πηΐϊην ὉΥ 41} [ἢ 6 Ρδορὶεβ οἱ ννεϑίεγῃ Αϑία. ΤΠ Ὀο]ά- 
685 Δηἀ 5ιχοοαβ8 οἱ ἢΐβ8 ἱπναβίοη οἵ Μϑαϊα ἰῇ ςφο Β.0., δηά [ἢ νἱρ- 

Οοὐγ ψ ἢ} νυν ϊοἢ μα οηίογορα δὶ5 ϑονθγείρη ιν ονὸσ (198 στεδὶ Κίηρ- 
ἄοπι, ἄγονα γαϑυβ οὗ 1,γἀΐϊα δηὰ ΝΑροηϊάυβ οἱ Βαρυ]οηΐδ ἴο 

8η ΔΠ]184πητ6 τὶ εαςἢ οἴμοῦ δῃὰ ψἱτἢ ΑΠπγ165 οὗ Ἐφγρὶ ἴοσγ {ποὶγ 
οὐῃποη ὑζοίεςοη. Τῆς ἀδρτοα οὗἨ ἱπίεγεδὶ διηοηρ ἴἢ6 Βαδδγ- 
ἰομΐδπβ ΔΡῬΘΕΔΓΒ ἔγοπιὶ ἃ σῇ γοηϊοὶς οἱ ἴῃ ρογοα ἴῃ πο ἢ ἰδεγα 18 
8} δοςουμῖ, ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ἴῃ Μεαάΐϊδη οσδιηραΐρι, Ὀιυὶ οὗ ομα, ἰἢγοα 

γεᾶγβ ἰδίοσ, ἰἱῃ δῃοίῃοσ αἀϊγεςοη, 845 γὁα } 85 οὗ (δὶ νι ϊοἢ ἴῃ 530 
ΒΟ. τοβϑυ θα ἰῃ [ῃ6 οςςυραίοηῃ οὗ ΒΑΡγ͵οη δηά [Πα 80 ηγ58ίοη οὗ 
ἴῃς εαρῖγα οἱ νιΐςῃ ἰὰ νᾶ8 ἰῃς οαρὶϊ8]. ΒΘΩ (ἢ6 ΠΟΠΑΊΙΘΓΟΓ 
βηδΠν ἱηνδά θὰ Βαργ]οηΐα [6 ᾿ΠΠΔὈἰΔηῖ8 ἴοοῖκ αἰβογοηΐ δι 468 
ἰοαγὰ τη. Τῆς Κίηρ δηά ἢϊ5 ραγίυ, ἱποϊυάΐϊησ (ἢ 6 σσονῃ ῥΠηςε, 

Βεϊιβῃαζζαγ, οἵ Ἴοουγβϑο, οἷά σψῆδί (6 οοὐἱά ἴο τῇὶϑίδη Ὠΐτη. 
Τα ῥγίθβϑῖβ, ου ἴμε οἴδοῦ ἢδηά, ψβοῖ Νδροηΐάι5 δα οεηάοα 

ὈγῪ πορίοςηρς (ἢ6 τουβῃρ οἱ Μαγάυκ δηὰ Ὀγησίηρν ἴἢ6 χοάβ οἵ 
οἴδεσ οἱ[165 ἰῃ πιυμθογβ ἴο (ἢ σαρὶία!, ἰανουγεαά ἢ. [πῃ ἕδςοῖ, 1Π6Ὺ 
δείγαγοά {Πεῖγ σουῃίγυ ἰηΐο δῖ8 ἢδηάβ δηὰ πὸοὶοοπηθαὰ ἢἷπ ἃ8 18 
ἀεἰϊνετεσ. 7 Ὑθοῖα 8 ἃ ϑβἰ παν αἰνίβίοη διηοης ἴπ6 [6 ν}8 5εῖ- 
ὑοὰ ἴῃ ΒΑΡγ]οηΐα. ϑοπια οἱ ἤδη, ται ἢ 48 (ΠΟΥ ἸΠΔΥ̓ ἢᾶνα Ὠοαγὰ 
οἱ ἴδ πιρηδηϊτ Ὑ οἱ (ἢ6 Ῥεγβίδῃ Κίηρ, ἀγοδά θα ἢΐ8 Δρργοδοῇ. 

ΦΧ, ἰἰϊ, 2, 128 ἢ.: Ῥιπεῖνοσα, ΟΤ'. 4τι. 

{ΚΆ8. ἰἰ,., 1124 ἢ... 132 ἢ... Ῥίπεδοει, ΟΤ., 4ς |. 

3 



4 ἩἨΙΘΤΟΕΙΟΑΙ, ΒΑΓΚΟΒΟΌΝΟΌ 

1 18. 1Π6γ, ρεγῆδρ8, ἴο ψῇομλ σογίδὶπ ραββϑᾶζαβ ἰῃ 1Π6 5εςοηά ρϑδγῖ 
οἱ (ῃἢς ῬΟΟΚ οὗ 53αδῃ ψεγα δα ἀγεβϑθ, ὨοίδΌν ἴῃς [ΟΠ] οσίηρ: 

5. ,ἸἾοε ἴο Ηἰπιὶ δὲ βισίνες: ἢ πιὰ δί5 Μδκετῖ,-- 
ἃ Ῥοΐδμεσα διηοὴς ἴδε ροϊβμεγάβ οὗ ἴδε στουηά! 

“Ῥοῖὰ (ἂς οἷδγ 84. ἴο [ἢς ροίίετ, Δ δὲ πιαϊκεβὶ ἴδου ὃ 
ΟΣ δἷ8 ψογκ, Του δαςῖ πὸ Ὠδηάϑβὺ 

,.  ἼΒυ8β δίῃ Ὑδασε, 
ἴὰς Ηοῖὶγ Οης οἵ [5Γδεϊ], ἔνε ᾿ἷς Μδκογ: 

“Οἔ ἔπτυτο [Ἀΐηρ5 δὶς της, 
δηὰ οοῃςετηίΐης ἴδ ποσὶ οὗ σὰν απ 5 σοπηπιδηα τη6. 

1. 1 χηγ86} τηδὰς τῆς δατγίῃ, 
δηὰ τπιδη οὐ ἰΐ 1 οτεδαϊοα: 

ΦΜΥ Ἠδπὰϑ 5ἰγεϊςῃοα ουῖ ἤδανθη, 
δΔηἀ 8]} [15 μβοβῖϑ 1 οοιητηδπάδα. 

12. 41 τηγ86} δτουβοὰ αἷπι ἰη σὶρ μἰδουβῆεβ, 
δηὰ 41} ἢἰβ γᾶν ΜΠ|1 αἴτεςῖ; 

“Η-ε 58|8}} ὈυΠὰ τὴν εἰν, 
δΔηὰ 4]} Ὧν οαρεϊνεϑ 5.141} 6 σεϊδδϑε; 

“Νοῖ ἴον Ὠἶγο, δηὰ οὶ ἔοσ γετασα, 

5818} ὙΔΒΉ ἢ οἵ Ηοϑῖβ.᾽ Ἐ 

ΤΠοτα ᾶ8, πόνο νοῦ, Δποῖθοῦ ραγίγ. Αἱ ΔΥ γαίε, (ἢ δυίῃογ οἵ 

[86 11η65 7181 χυοίοα τννᾶβ δι υβἰαβΕς ἰῃ ἢἷβ (411, ποῖ ΟὨΪΥ δαί 
Ογγιβ νου] βυςςοοά, θυΐϊ (Παὶ ἢ15 5:10 658 τηδδηΐ ἀ6 ἰνογαηςθ ἴο 

ἴη6 7168 ἰῇ οχὶϊθ., Ηδ γϑοορτιβθα ἴῃ ἴῃς Ῥεογβίδη Κίηρ δὴ 1πϑίσυ- 
τηθηΐ οὗ Υδῆνεῃ. ΟἿ 15. 41τ 5: 5. .,6͵ Ιπάρορὰ,---ἀηὰ ἢ πχυβὶ 
{ΠΟΓΘΌΥ Πᾶνα σγεδι βοδη δ] 56 ΤΊΔΠΥ͂ οὗ [18 σου ΠΙΓΥΠΊΘΗ,---ἢς 
ΜΘηΐ 80 ἴδ 858 ἴ0 ἰᾳθη ΕΠ Ὗ Ογτιβ ἢ ἴῃς [684] Κίηρ ἴογ οπὶ 
(δὲ 18 Πδά Ἰοὴρ θθθῆ ὑγαγίηρ δηά ἰοοκίηρ. (΄. 15. 4435 4ἷ. 
Ηδς ψἃ8 80 οοηβάεσηϊ οἱ νἱοίοΥΥ ἴον (18 αἰ ΠΟΙ σἤοβοη σΠδηρίοα 

{Πἰ ἢς ὈΟ]ΑΪγ ἑοτγείοϊὰ {πὸ [8411] οἱ Βαγίοη δηὰ Ἵχβογίοα (ἢ 6Χχ} }68 
ἴο Ὀγδθρᾶγε ἴογ ἱμεὶγ ἀδραγίυγε. Οὐ 15. 46' ἴ- η' Ψ- “89 1. ᾿ς," 
ΕἸΠΔΙΪγ, πα ρῥγοαϊοϊοά {πὶ Ογτυβ, πανίηρ το θαβθα [Π 6 πὶ ἔγοπΊ σΔΡ- 
ἄν! γ, νου] τοδυὰ 76γυβα 16 πὶ δηα γοϑίοσε [ἢ 6 θη ρ]6, 118 οὨϊοῖ 
ογπδιηθηῖ. ΤῊΪ5 1δϑὲ ὈΓΟΡΠΏΘΟΥ 15 80 ἱπηρογίδηϊ ἰῃδὶ 1 ἀοϑογνοβ 
ἴο Ὀ6 φυοϊοά εηγο. [{ ΓΤ 85 10]}ογγ8: 

ν, “ἼΤυΣ 5Ξαἰ ἢ Ὑδηνςοῆ, (ἢν ἘδαδοΠΊΟΊ, 

δηὰ ἢς τῃδὶ ἰογπιοα ἴδδο ἴσοι ἴ6 σοῦ: 

4Φ]ς ,., 8. Ου ἴδὲ οἰἰδηρξοβ δα οπγίβαίοαα ἴῃ {πὸ Ῥαβϑαᾶδο 84 ἤογὸ τοηδοτεοά, ᾧ. ΟΒεγἣα, 
580Τ. 



ὀγαῦς δ 

“1 21ὴ ὙΔΕΝςς, [πδὶ πιδᾶς 4}} [πίηρε, 
ταὶ 5ἰτεϊςῃεα οὐ Ὠεδανθη δ]οης; 
Ὠεη 1 βργεδαὰ ουἱ ἴῃς δσασῖῃ το τγῶῖβ τ τ τα ἢ 

-- “ΤΠΔΙ τππδσγίεϊ ἴὩς βίσπα οἱ ἴδε ὑσγδίοσβ, 

δηᾶ τᾶκεῖῃ αἰνίηοτβ ἔοο ἰ5ἢ; 

“ΤΗδι σοπέυτεῖῃ τῃ 6 νῖβο, 

δηὰ τὐγποῖῃ {πεὶγ πον]εάσε ἰηῖο ἔοϊγ; 
86. ΦἼΔΙι σϑἰδ Ὁ πεῖ τἢς πογὰ οὗ 5 βεσγνδηῖς, 

δηὰ ξ016}]οἢ τῆς σουη56ὶ οὗ ᾿ἰβ πιοββθηροτῖβ; 
“ΤΉδι 588} οἱ Τεγυβδίεπι, 1ἴ 5}.4}} θὲ ρΡεορὶ δὰ 

(πὰ οὗ (δε οεἰτίε5 οὐ Τυάδῃ, 1,εἰ τε πὶ θὲ σεῦ), 

δηὰ ἰΐβ γιιΐϊπβ Μ{Π11 τεβίοσο; 
21. “ΤΠδῖὶ 54 ἴὸ ἴῃ ἀδορ, Βς ἀτγ, 

δηα ἢν βίγεδπβ ννῖ}} 1 ἀτγ υρ; 
25. “ΤΗΔΙ 51} οὗ Ογγι8, ΜῪ Ξ5"ορδεγά, 

δηα 411} τ ρ᾽ξαβϑυσε 5}4}} Ὡς 016]; 
“ὙὝΝδὶ 5811} ἴο 7 εγυβαὶοπι, ΒῈ Ὀμἢε, 

δηὰ τὸ ἴδε τεπλρ]ο, ΒΕ ἰουπάςά." Ἐ 

Ογγυβ βεοπβ ἴο πᾶν τόσα [ἤδη {016]1|6δὰ [ῃ6 Ἔχροοϊδοῃβ οἵ ἢὲ3 
ΒΑρυ]οηΐδη ραγίίβαηβ. ΤῊΘ οὨχοηίο]α ἰο νης γοίθγοηςα ἢδ45 ὈδΘη 

πηδάς 5γ5, “ἢ γᾶνὰ ρϑᾶςβ ἴο ἴδ οἰΐγ; Ογγιιϑ ῥργος δ πηθα ρθᾶςβ 
ἴο 411 ΒΑΡΎ ]οηα. (ΟΟὔτγγαβ ἢΐβ ᾿Ιθϊοηδηΐ ἢ6 Δρροϊπίθα βονΟΓΏΟΓ 

οὗ Βαδγίοη.᾽ [ἰ δά άβς ἃ τηοβί βἰψηϊβποδηΐ ἰΐθῃ, ΠδπΊ Εν, “ ΕΤΟΙΩ 

Κίοιενν οαστασγὰ ἰο Αἀδγ ἰδ 6 ροάϑ οἵ Ακκαά, ψῆοτῃ Νβθοηϊάιυ5 δὰ 
δγουρῃΐ ἄονπῃ ἰο Βαρυΐοη, γτοϊυγπθά ἰο ἐμοῖσ οἰτ65. 7 Ογτιι, ἴῃ 
8Π Π5ΟΓΡΈΟΘΙ οὗ ἢἰβ οὐγῃ, γείεγβ ἰο [86 βᾶτηδ πγδίζογ δηα οἶδ᾽ Π18 

γί ΠοΓ σγεαϊξ [οΓ γεβίογίης θοἢ (ῃ6 χοάβ δηὰ [ἢ ρθορὶδ οἵ ςεγ- 
ἰΔἴΐη ἀϊδίγςϊβ οὐ [6 Τίωτίβ ἴο {ΠΕΣ Ὠοηθ5. Ηβ δα 5 ἃ ὑγδυύεῦ 

ἴδαι (Ὠεϑε ροάβ ἱπ σείυστῃ ΤΥ ΔΙ τοππὰ Β6] δπὰ Νερο ἴο 
ἰεησίμοη Ὠ15 ἀδγβ δῃηὰ Ὀαβίουυ προῖ ἷπὶ {πεῖν ἔανους. 
ΤὭδβε Σηιογεβἤηρ γοςογάβ πγυβὲ ποί 6 πιὶϑυηάεογείοοαά. ΤΟΥ 

ὧο ποῖ πλϑδῇ [ῃαΐ δἱ (ῃ15 ἔπιε (ἢ 6 Ῥοσγβίδῃ σομαιθγοῦ δραπάοηθα 
ἴδε τε! σίοῃ οὗ 15 ἰδίῃογα δηὰ δάορίοα [μὲ οἱ ἴῃς ΒαΡγ]οηΐδη5; 

δυϊ (μαϊ, Ὀείηρ τιδρηδηΐτηοιιβ ΕΥ̓ παίυγο, ἢ τηδάδ ἴΐ ἷβ ΡΟ ΪοῪ 

ἴο φοηοἑ δῖε 5 βυ]εοί5.ὃ [{| ούγονοσ, βιιοἢ τνᾶβ ἢ15 αἰβροβι ἤρα, 

4])ς “86. Ῥυδπηι δηὰ μόνηο οπιίϊ ἴδο Ὡσχὶ ἴἰο ἴδ ͵Δ5ῖ ᾿ΐπε απὰ ἰγαηοῖεν ἴῃς [651 ἴο ν. 33, 
ὕσι (ἂς οτοϊπδίαη οὗ ("ες ἐουγίῃ [ἴπὸ οἱ ([πδὶ νεῦβϑε τηδκοβ δὴν ἰυγίπες ργυπίηρ ὑπποοεββασυ. Οσ 
ἂν αὐπος ςὔδληρος ἰπ ἴἢε ἱεχί, εἰ. ΟΒεγης, 580Τ. 
1ΚΒ., Ὀϊ, 4, 134}. 
ΑΒ, ἰδ, 2, τ26 }.: Ῥίπεδες, ΟΤ᾽, 422. 
Ὦ Οὐ (ἰδ ροίπὶ Νδίἀεκε πα5 βοῖηδ γεηδτ (πὶ τὸ π|ὸὶ] ποῖ αυοπα. Ηςτ 58 γ8: “1 ἰῷ 

ὕχεες ἵντο ἰπαςτίρείοπδ (δε (Ἡτγοηϊεῖς δηὰ Ογτυβ'ς ΟΥ πάοτ) Ογτυδ Ἀρροᾶτ ἃ58 ρίους ψΟΓΒΠΐρ- 

νεῖ αἱ ἴὰς Βαργσαΐδη σοάβ, δηὰ ἱπάοςα, δοςογάϊης ἴο (6 Ογ πάετν, Μεγοάδος Ὠἰπιβεὶ Ἰεὰὰ ᾿ΐπὰ 



6 ἩΙΘΤΟΕΙΟΑῚΙ, ΒΑΟΚΟΒΟΌΝΌ 

ἴΏογα 15 ἴὴ (18 [δςὶ ἃ τνδισζδηῖ ἴοσ ϑυρροδβίηγ [Πδϊ, 1655 [Π6Γ6 ννογὰ 
ΓΟΔΒΟΏΒ ἴ0Γ ἃ ἀἰογοηΐ οουγβα, ἢς ἰανουγεα (ἢ τεΐυγῃ οὗ ἴμ6 [ετνν8 
ἴο {πεῖν οουηίσγ. Ηδς ἀοαβ ποῖ πῃησπύοῃ ἴδ δηηοηρ (ἢ 6 Ὀδ6η6- 
Βοΐαγίεβ οἵ Ὠὶ5 οἰ οΘΏΟΥ, ΠΟΙ ἰ5 ἴΠογα, δηϊοηρ ([Π6 Κηοννῃ ΓΕΪ]ς5 οἱ 
.198 ΘΙΣΡΙΓΘ, ΔΩῺΥ ΓΟοογὰ σΟΠσογηΣηρ [5 δοίιδ] ἰΓοδίπηθπί οὗ ἴῃ 6η]. 
ΤΟ ΟἿΪΥ αἰϊγεςΐ (ΕΒ ὈΩΟΩΥ οἡ (Π6 5::0]6ςΐ 18 ἰουηά πῃ ἴῃς ἩδΡγονν 

ϑοπρίυγεβ δηάὰ σψόσκβ θαϑθὰ οὐ {ῃ6πΔ. Ὁ ὙΠ6 ΟὨΓΟΙ ΟΪΟσ, ἰπ ἃ 

Ρᾶββᾶψδ ἃ ρα οἱ ψῇ]οἢ 15 ργοϑογνϑα δἱ [6 ἐπα οἱ ἢ βοοοηά ὑὈοὺΚ 
οὗ (Βγοῃῖοϊαβ δηὰ ἴῃ 6 σο]6 δί ἰῃ6 θεριπηΐηρ οὗ (6 θοΟΚ οἱ ΕΖγα, 
Γοοϊίε5 (δῖ, ἴῃ [ὴ6 βγϑὶ γϑᾶγ δῇ δϑϑυγιίηρ (ῃ6 ρονογητηθηΐ οὗ 
Βδρυ]οηΐα, Ογγυβ ἰβϑιιθα ἃ ἔοσγτηδὶ ργοςϊδιηδίοη δηηουηοίην ἰμδῖ 
ΦὙΔΏΜ ΘΙ, ἰῃς ἀοά οὗ μεᾶνοῃ,᾽" δὰ ρσίνοη Ὠἷπὶ “411 [6 Κη ρσαοπ,β 

οὗ (6 φαγί δηὰ οοχηταϊβϑιοπθαὰ δὲπὶ “ἷἴο θυ1}]4 Ηἷπι ἃ ποιι86ὲ ἴῃ 
7θγυβδ] θη"; βυπιηοηΐηρ (ἢ6 76 }8 ΨΏΟ στ γῈ τηονϑὰ 80 ἴο ἀοΤ ἴο 
τοΐυγη ἰο {Π6ἿΓ ΠΟΙ ΠΥ δηὰ 855151 ἰὴ (ἢ6 ῥγο͵εςΐ; δηα οουμητδησίης 

(ἢὴ6 πεῖρῃθουζγβ οὗ ἴῃοϑε ῃο γεβροπαδά ἴο {Π6 ς8]] ἰο ργονί 46 ἔῃ θη 
ὙΠῸ “5 νοῦ, ἀπ γοϊά, δηὰ οαἰα, ἱορείδοσ ἢ ἃ ἔγοον!}] οογ- 
ἷῃρ ἴογ ἴῃ Ὠοιιβε οὗ σοά. ... ἴῃ [ΘΓ 5816 πι.᾽ ὙΤὮδ δυῖμοῦ δα 65 

(νυν. ὅ 5.) ἰδὲ (π686 ἱπβίγυςοηβ ψογα Ἰογαὶν {01 6116, ἀπά (Πδὶ ἃ 
ΟΟΙΏΡΔΗΥ οἵ 6ΧῚ]65 ὉΠ Γ Θ, ΘΒ ΔΖΖΑΓ ““Ψ6γῈ Ὀγουρῃΐ ὑρ,᾿ τὴ 
“(ἢς νε5856}5 οὗ [6 πους οὗ Ὑδῆνεῃ,᾽" “ἴτοιὰ Βαργυίοη ἰο [6γι8ά- 

6 πι." ὙὍῆὸ πυροῦ οὗ ἴἤοβε ΠΟ ἴοοκ δαἀναηίασε οἱ (ἢϊ5 Ορροζγ- 

[ΌΒΙ ἴο γεΐυσγῃ ἰο Ῥαἰοβης 15 3814 ἴο βᾶνα θβεῆ 42,26ο, Ὀ651468 

{Πεἷγ βεγνδηΐβ δῃὰ ἃ σοπρδηΥ οἵ βίηρετβ. Οἵ. ΕΖυ. 2" ζ-. 
ΤὨε γεϊεδβα οἵ ἴῃς [ἐὐν8, ἢ Ρογτηϊββίοη ἰο γορυ ἃ {ΠΕ ῚΓ ἴθ Ρ]ς, 

8 580 ἰπΠΟΓΟΌΡὮΪΥ ἰῃ ΒΔΙΙΏΟΩΥ ὙΠῚῈ [Π6 ροΟΪοΥ οὗ Ογτγαβ (ἢ οη6 ἰ5 
ἀϊβροβθά ἴο δοςοερὶ (ὃς (ῃγοηίοογ᾽β δοοουηΐ σψουϊ αυσϑίοῃ. 

Ἧεη, ὨΟΎΤΕΥΟΣ, ΟἿ6 ΘΧΑΙΪΠ65 1ἴ ΤΟΤΕ ΟΙΟΒΟΙΥ, ἰΠ6ΓΘ ἀρΡΡΘΔΓ σγοᾶ- 

Ὀδοδυδο ὃς (Μογοά δος) νδ8 δῆστυν τ ῖϊα (6 ἠδῖνε κίησ ἔον οὶ βεγνίησ ᾿ἰπιὶ ριορετίὶν, βδοεσάοίαὶ 
αἰριοπιδον οὗ ἐπὶ δοτί βῃουϊά οἱ ἀδοεῖνε ἴδε ἰταϊπμεὰ Ὠἰδιοτίδη. ΤΉΝ ῥγίοϑιβ τυγηθα ἴο ἴδε γὶ8- 
ἱπᾷ κυὴ νὶίδουϊ γεραιὰ ἰὸ ἐποὶτ ρεενίοι τοϊδίίοως νὴ Ναροηϊάυβ. ΟΥγτιβ οεγίλίη!γ ἀἰὰ πος 

δΌΡΡΓΕΒ ἴῃς Βα γί οηΐδη γε σίου, δ ἴῃς ΗΦΌτΟΝ, ργορδοῖβ ἐχροςιοᾶ; ἴδε ξρίεηάουγ οὗ ἴδε τἰτυδὶ 
ἰῃ ἴῃ τίοἰοβὶ οἰἵν ἰῃ ἴῃς ποι ῬγοθΌΪΥ ἱπυιρτγοββοὰ μἷπι. Δ εη, μονονεσ, ἰδς ρμεϊοδῖς (ὉΥ ποπὶ 
ἴῃε ἰποοτίρ(ίσδδ τοῦτα ριεραγοα) γεργεδεηϊ εἰπὶ 85 δὴ δάϊπογεηῖ οὗ ἐς Βδνγοαίδη γεϊ ἰσίοε, [Παὶ 
ἀοεϑ Ὡοῖ πιδίες Ἠΐπὶ οὔς, δ ποτὰ ἤδη ΟΠ Όγπε5 διὰ βοπὶὸ οὗ ἴῃς ἘΟΠΊΔΗ ΘΙΊΡΟΓΟΣΒ δῖα πιλὰς 
ποΙβῃίρροτῦα οἵ ἰς Ἐσγριίδη κού ὉΥ Ὀεΐπρ τεργοδοηιεά οὔ βοπὶς οἵ ἴπ6 ἸῃηοΠ ΠΟ οὗ ἴῃς δὰ 
οἵ ἰδε ΝΊ]ε 68 ραγίῃᾳ ἔδεπὶ ἄυς τενεγεηος ᾿υδὲ κε Ἐσγρίδη κίηρε."" Α4ΌῸΟ., 22. 

4, Ἐπὰ. 2; ]ο6.λ5}. χί, σ. 
1 ΤΉετο ἰδ Ὧο δυςἢ πιοά γίηρ εἰαυθο ἰῃ {πὸ Μδεεοτγεῖῖς ἱοχὶ οὗ σε. τὸ, Ὀύϊ ἰΐ ἰ5 εαδὶν κυρρὶ δὰ 

ἔτοπι ν. ὃ ἀπὰ τηυδὶ Ὀς τοβίογοὶ ἴο οοπιρίεῖς (ἰς τηεαηίηα. ὅεε Ουῖδε, 5807, 



ΟΥὐκῦϑ ᾽ 

ΒΟ [ὉΓ ΠΊΟΓΕ ΟΥ 688 ΞΒΚαρίςἶ53π). Κοβίεγβ, 88 (6 γϑβυ οἵ ὨΪ5 ἴῃ- 
νοΒ ΖΔ ΟΏ5, ποῖ ΟὨΪΥ ἀουθίβ [6 ἢἰβίογ οἱ οἱ Ογτυ8᾽5 ἀδογες, θυΐ 
ἀφείαγεβ ἴ8δὲ ““Ἷπ ἴἰἢς Ηἰβίογγυ οἵ (6 Ἐδδίογαίζοη οἱ [8γδε] [ῃϊ5 γϑ- 

ἰυπὶ πιυϑὲ ἰαΚε, ποῖ (ῃ6 δγϑῖ, θυΐ [ῃ6 τυϊγα ρῥ]δςος᾽)"; δηὰά (δὲ “186 

[πρὶ νὰ υυ}}} ἀπά 186 νγ8}} οἱ [Θγιιβα θη γεϑίογεα δείοσγε (ἢ 6 
Εσ ες τεϊυσγηθα ἔτοση Βδρυ]οηΐα."᾿ Ἐ Μέογοῦ 15 [658 γδάϊοδὶ, μυΐ ἢΘ, 
ψἘΠῸ 6 οοπίεπαβ ἴοσγ [6 Β βίου Ὑ οὗ [86 τεσ ὑπάογ Ογτγυ8, 
Ἑοδιαγδοίοσίϑθϑ (ῃ158 δοςουῃηὶ οὗ ἰΐ 45 ἃ δ οδοη. ἢ ὙΠΟ γὰ 56ν- 
ΕΓΔ] ΓΘΆΘΟΠ ἴογ 5: 9ρεςηρ 115 δ οη οἷ: 1. ΤἼδ ἰδησιάρο υϑοὰ 

ἴῃ ἴῃς ἄξδοζοο 15 ποῖ ἴπδΐ οἱ ἃ σεηυΐπα ἀοσιπιοηΐ ΘΔ ΔΈΩρ, ἰΓΟΠῚ 
ἰδὲ ἰἵπηρ οἱ ΡῬεγβία, θευϊ οὗ ἃ ἔγεαε οοπιροβί ἴοῃ ἔγοπι ἴῃς Ὠδηά οἵ (6 
ΟΒγοηΐοϊοσ, ἃ8 ἰῇ ἴῃς νϑῦϑε8 ἀθϑοῦ ησ (ἢ6 υ]8]πιοηΐϊ οἱ 118 Γθ- 
σφι χοση οί. 

2. Τῆς ἰΠουρηϊ ἀοπηίπδηΐ ἴῃ [86 ἀθογεα ἀο065 ποῖ ὈΓΟΡΟΓΥ γορ- 
Γεϑοηῖϊ ΟΥτυ 85 ἢ6 ΔρΡΡΘΔΓΒ ἱῃ ὑπ ουθ θα! Υ χοηυΐπα σΟΠ᾿ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ 
τΓοοογάβ, ΤΒυ5, δὲ ἴπ6 νεγῪ Ὀερίπηΐην ἢ 15 πηδΔάςδ ἴο (811 Υδῆνθἢ 
“δε σοά οἱ ἢεάνοϑη,᾽" δηὰ οἰαῖπι ἴῃμδὲ ἢς (Υδῆνε) 845 σίνεη ἢϊπὶ 

“811 (ἢ Κίηράοιῃβ οἱ [86 φαγί ἢ"; νιῃϊοῃ δπιουηΐβ ἴο ἃ οοῃξεβϑίοη 

(δὲ [ῃς Οοά οἱ (ες 7εἐννγ8 15. [6 τυ ]ογ οἱ ἴῃ6 νοῦ] δπα ἴῃ6 ΟὨΪΥ 
πὸ ασοα. ΝΟΥ͂, 1 8 ᾿πηργοόῦδθ!α (δὲ 6 που]ὰ ἢᾶνο τηδα δ ΔΗΥ͂ 
δυο δηποιιποειηθηῖ. Ηδς οουἱά ποῖ μᾶνα ἀοπα 80 τϊδουΐ 56τ- 
οιϑῖν οβεπαϊηρ ἴ[Βε Βαργοηΐδη8. Ηδά δα ποῖ, ἰῃ [ἢ ἰῃϑο ρΡὕοη 
ΔΙγοδαγ εἰϊεά, ρσίνεη ἰο Μαγάνκ ἰῃς Ε6ΠῸ “Κίηρ οὗ ἰῃ6 ροά5,᾽" δηά 
βδ]ἃ (Πδὶ 1 νγὰβ8 (ἢἷ5 Βαγ]οηΐδῃ αἰν!η } το ργοάεϑηθδα Ὠΐπὶ ἴο 

“ἴῃ6 ϑονθγείζηιν οἱ (ῃ6 νοῦ Ὶ [, ἐΒεγείοσγε, μῈ ἰββιιθὰ ἃ ἀ6- 
ατς ροστηϊ ηρ [ἢ τοΐυγῃ οὗ ἰῃς [εἐνν8, 1 πγυϑὲ ἢανα θ6Θῃ ἰῃ ἃ αἸεῖ- 

δὶ ἴοττῃ ἔγοπι [αὶ νι ῃΐο ἢ ἢ845 Ὀδδη ργεϑεγνοα ΟΥ̓ ἴ6 (Ὠγοῃίοϊογ. 

4. Τθοβα σῦο ἄδηγ ἴῃδϊ (Ὠς 7ἐνγ8 γεϊυγηοα ἰο ῬαΙ ϑηαδ, ἰῃ ΔΩ͂ 
5Οἢ 6 Γ8 85 ἅΓ6 ρψίνεη ἴῃ ΕΖΓΥ. 2, ἰῃ ἴΠε ἄγϑὶ γϑᾶγ οὗ Ουτι5, ο8}} 
αἰἰδηοῃ ἴο ἴπε ἴδοὶ (Πδϊ, ἱῃ “ἢ. ς δὰ 6, ψῇεγε (ἢΪβ8 ἀδθογθα 5 
αἰϊοά, ἰῃ6 Ἔγοςσίοη οὗ (6 (ει ρ [6 δηὰ ἴῃς γεβίογδ οη οἵ ἴῃ 6 βϑδςγθὰ 

γοββϑεὶς Ἀσὰ [ἢ 6 ΟὨΪἹΥῪ τηδίζεγβ ἴο πο ἢ ἱξ 15 Γαργαβθηϊθα 88 γοίοστίηρ. 
Ο'. ἐ" ΗΑ. 6 δ. ὃ 

4. ΑΙ Βουρῇ ἰἢς ἀοουμηεηΐ ταργοάιιορδὰ ἰῃ ΕΖΓ. 2, 1} 1[8. νδτ- 

Οἵ15 εἶ45565 δηἋ ρῥγεςῖβε ἤφιγεϑ, γοδάβ 1{|πὸ ἃ ἰγδηβογρί ἔγομῃ ἃ ἀ6- 

ἰΔΠοὰ τεροσὶ οἵ ἴς πυμθεῦ δπα οδμαγδοίεσ οὗ [ἢ 6 Ἔχ ϊθ8 ΨὯΟ ΓΕ- 

4}. 8. {ὦ., γ2, 40. :. ΚΒ. ἰἰϊ, 2, τ2ο ἢ. ἢ Κοείετς, "7].. 26. 



8 ΗΙΘΤΟΕΙ͂ΓΑΙ, ΒΑΟΚΟΕΒΟΌΝ. 

ἰυγηθα ἴο (Πεῖγ σουηίγυ ὑπάεγ (ἢς ἴοσηβ οὗ (ῃ6 ἀδοζοα δι υϊοα 

ἴο Ογτγιι8, ἃ ΟΠ ςΔ] οχαπη πδοῃ γεπάογβ (Π]18 νἱενν ὑπο} }] 6. ΤῊΣ 
ΓΘΔΞΟΠ8 ἴογ 8 ἀἰβογεηΐ ορίῃίοῃ ἃγα: (4) ἰμδὲ πῃ (86 16 (ΕΖε. “ἢ 
(86 ΡΟΙΒΟΠ5 Θηυπογαίθα ἅγὰ ἀαβοροα ἃ5 “᾿ς ] γε οὗ ἴΠ 6 ῥγον- 
ποθ᾽ ψῇο “δα τειυγηδὰ ἰο [ἐγ βίοι δηὰ [υἀΔἢ,᾽ (Πδἱ 15, ΘΓ 

86 [ἰδ ἰῃ [Π6 σουπίγυ ἤδη (Π6 σοη50.5 γγᾶ5 τηδά δ; (6) (μαί (5 5δ1ὴ6 

ἀοουχμηεηί, ἱπ ἃ βϑοιῃονῃδί δαγ οΓ ἴογη, 15 ἰουπὰ ἰῃ Νέα. 7, ΒΟΓΟ 

(ν. δ 1 15 οδ]θὰ “4 Βοοκ οὗ φϑῃθδίοργ," (αὶ 15, ἃ σεμοδίορίοδὶ 
τορ βίο; (ο) ἰ8δΐ (ἢ ρῆγαβο, “οἱ ἰβθχ (δὲ σδη6 ὉΡ δἱ (86 ἢγϑβί,᾽" 

Βεγα ἰουῃά, ἰ5 8ῃ ἱπίεγροϊδύοη, δηὰ {π6 |15ὲ οὗ ἰοδάθυβ ἱπ Ὀοῖῇ 

ΕΖι. 2 δῃα Να. 7 480 δου τν δὴ δἰζοσι βουρῃς;7 (ὦ) δηά (δαί, 1 

(15 115ὲ ψψεσα γοίδίηθα, ᾿ξ οουἹὰ Ὀδ υδεα 45 ῥγοοί οὗ ἃ ργοδί γεΐϊυγῃ 
ἴῃ [Π6 δγβϑὲ γϑᾶγ οἱ ΟΥσιβ ΟὨΪΥ οἡ [86 πιϊϑίδ θη βυρροβίοῃ [ἢδὲ 

ΘΠΟΘΠΡΑΖΖΑΓ δῃὰ ΖΓ ῦΡΑθαὶ ἃγὲ αἰβογοηΐ πδηγδ8 ἴοσγ (ἢ 6 5Δ1Π6 
Ῥεγβου. ὙΒαβθα Τοηϑιἀογα ἢ Οὔ] ρα ομς ἴο ᾿οῃξοβ8 (μαὶ (ῃς 
ἀοσυμηοηΐ ἴῃ αιοβοη ψγὰϑ ἢοΐ ἱπίοηἀδαὰ ἴοσ 115 ργθϑθηΐ σοῆπθο- 
ἄοπ, δῃὰ (δαί ἰΒογεΐογε 11 οδπηοί θὲ υϑεὰ ἰο ῥσονε ἰδδί ΔὴΥ ρτϑδΐ 

ὨυΏΡοῚ οἱ 76νγ85, ὈΥ Ρογιηϑϑίοῃ οὗ (γγιβ, γεϊυσγηδα ἴο (Ποὲγ οουπ- 
ΕΓ 500} δίΐεσ (86 οδρίιγε οἱ Βδυίοῃ. ὃ 

5. ΤΠ ἀρρδδγβ ἔγομι Ζο. 6᾽2 ιῃμδἱ ἰῃ6 7εἐτγ8 οὗ Βαθυ])οηΐα τγογε ἔτος 
ἴο ταίυσῃ ἴο [ἐγ ϑδ οι θη 1 τνᾶ5 τ (εη, Ὀὰΐ ΠΟΙ 6Γ [15 ρσορδοί 
ΠΟΓ Ηδρραὶ Ὀείγαυβ ΔΩΥ Κηον]εάρε οὗ 80 στοαί ἃ τηονϑιηθηΐ 85 
(μαι ἀδϑουθοα ἰπ πα ἢγϑὶ ὑνὸ οδδρίοιβ οὗ Εζγα. [ἢ ἰδεῖ, Ζε. 

“ἰδ ΗΓ. ΨΏΟΓῈ Ζίοη 8 ἐχμογίεα ἰο “ ἔδθε᾽ ἔτοπι Βδργίοῃ, ἱπάϊοδίεβ 
(8δὲ πο βιςἢ πιονοπθηΐ Δα ἰΔΚοη ρἷδοα ἤθη (158 ραβϑᾶρθ νὰ 
στρ. ΟΠ. αἰϑο Ζε. 6᾽5 87", 

ΤΏα686 γα (6 πιοϑί ϑογίοιιϑ οὔ)  οη5 ἰο (ἢ6 Ο(Ὠγοηίο]ο 8 δο- 
οουπῖ οἵ ἴΠ6 τοΐαγῃ οἱ ἴῃ6 [68 ὑυμάδγ Ουτυθ. ΤΟΥ ἀο ποί 116 

1 ὁλποὶ δε οοηίσυει τ (ἃ (ἴὸ ῥὑεοοδϊης οοπίοχι. Ο). Ουΐδο. 580Τ. 
{6(6]. αυᾶιε, 580Τ. 
Φ ΤῊ Υἱεῖνν τγᾶδ ἰοσιλε ν οοτηγηοῦ, δηὰ ἴποτε ΔΓ ϑοὴδ 80 5{}}} Ὠοϊὰ ἱξ. 80 Ἀγίςε, οὔ σι. 

τῇ; γδῃ Ηοοοδιΐον, ῬΡ., ς43. Τῆς ἰοϊοπίης ροίείς, βόπενεσ, δεῖ οοροίυκῖνε ἀφαΐποὶ ἰτ: (1) 

Τῆς ΟΒγοιίείοσ, πο δἷοπς μα5 {πῸ Ὥδῖηθ 9 ΒΟ ΖΖΑσ, αἶνοβ δἰ τοδοσ το Ὠἰπὶ [δὲ ἰΐ ἰα ἰῃ- 

τεηἀεδὰ ἰο ἀεξίχηασίε ἰδ απο βειβοῦ 85 Ζεγ δαὶ. (2) ἴῃ Ἐσγ. ςἰ6 Ὡς τεργοβοῃ(β ἴπο ἰεδά- 
ΕΓ οἵ ἴδε 1εντ8 85 υκίης {πὶ Ὡδιὴς ἰπ βδυςἢ 8 ἯΔῪ (δδι ἰΐ ᾿δῆποῖ ἰδἰστὶν Ὀς υπάοτγδίοοά 85 ἃ ἀσεὶσ- 
Ὡιδιίου ἔοσ ομς οἱ ἐπεὶς οὐσῃ πυπιῦετ. (3) Τῇ, 85 Μεγεσ (Σ})., γ7}) δηὰ οἴδιοις εἰδίγ, ἴῃς Θῃοδ:- 
δδτοῖ : (ἢ, 518 ἱ5 Θμβοβῆθασζζασν, ἰἢς δυίπος ταυβῖ 6 τεςκοῦςά ἃ ροκίεϊνε πίε ασαίηςι ἴῃς ἑἄο;- 
εἰν οὗ δε ρεγϑοῖ 8ὸ οδιεὰ νἱτὰ Ζεγυ Ὀαθεὶ. ΟἹ. Ὁ 8. ὅτι. ϑδεςλδαξεαγ. 

8 Ἰῃ τ Ἐπά. ἀδείας ἀοῥυνέης ἀρρεῖ τὰ δὸ ἃ μέηῖ οἱ δὴ κεξουπε οἱ ἃ τεῖυτη τὶϊ Ζοσυῦ» 
θαϊεἰ δὲ (6 δεφίμεηίες οἱ ἴδε τείσῃ οἱ Ὠατίυδ. 



ΟΥ̓ΕΌΡ 9 

δραϊηϑίὶ ἃ 1655 βρεοίδουϊασ νυἱὲνν οἱ (6 τηδίίογ, ἀογνο, ποί ἔγομλ 
(86 Ργορβϑοῖεβ οὗ (6 ϑεοοπά [5414},Ὲ δυϊ ἔγοτη ΟΓΘ ΠΘΔΓΪΥ ΤΟη- 

ἰΕἸΠΡΟΓΑΓΥ ΒΟΌΓΟΘΒ. σ. ἴη (ἢς ἢγϑβί ρίδςθ, 85 [85 ΔΙγεδαν Ὀδθῇ 50ρ- 
ξεκίεα, [ἢ ς 1 θόγα} γ οὗ ψϊοἢ Ογτγυβ ρῖνα5 ονϊάθηοσς ἰη 15 πλθ που δὶ 

ἱπϑοσ ρὕοῃ που ρῥγοιρὶ Ὠΐτῃ ἴο ἔανοιυγ (ἢς τγοίαγῃ οὗ δε [εν ἴο 
[Πεἶγ σουμίγ. 2. 1 νου] 4130 δι 818 ρ]δῃ5 δραϊηβί Ἐργρί ἴο 
δανα ἴδηι ΓΘ- 658 0} 15} (ἢ ολϑεῖνοβ οἡ (86 ᾿οϑίογ ὈΟΓῸΟΓ οἱ ἢΪ5 
εἴα ρίγα ὑπο ἢἷ58 ργοίεςοη. 43. Αρϑίη, (6 ἄδογθα οἰϊδα ἴῃ ΕΖγ. 
τς.  ἩΠΙΟἢ τηᾶκα5 ἰΠ6 ἱτηργαβϑίοη οὗ 84 σεηυΐπα ἀοςυπιοηΐ, 4]- 
(δου ρ ἴδογα ἰ5 πὸ τηοηἴοῃ οἱ [Π6 γεΐθδϑα οὗ (ἢ οσδρίίνεβ, 1Π10}165 
(αἱ 16} ψεγὰ ὉΥ (δ βδτης6 ᾿πϑίσιτηθηΐ, οὐ δα θδδη ὈΥ δῃοίμογ, 

Ρεττηϊ θα ἰο τείχη ἰο Ῥαἰοβη6, βίηςε ἰ πουϊὰ ἢᾶνα Ὀδδῃ ΤΟ ΚΟΙῪ 
ἴο ογάεσ [86 γοϑίογδοη οἱ (6 ἴθ ρ]ςῈ σ]οιΐ Δ] οσίηρ [ΒΘ τ ἴο ρῸ 
(ο ΜΟΓΘΏΪΡ δἱ 1(8 δἴῖδασ. 4. ΕἸΏΔΙΥ, βίπος τηοβί, 1 ποῖ χυϊΐε 81], 

οὗ (δε Βείογ οἶ458 οὗ ἱπῃδοϊίδηῖ5 ῃδαὰ Ὀδθη οδγτθα ἱπίο σΔρΡΌν 
Όγ ΝεδυςδδάγοζΖαγ, (Βς ἔδςοὶϊ (αἱ δἱ 86 Ὀερὶμηΐϊηρ οὗ (86 τγεῖίσῃ οἱ 
Ῥαγίυβ ἴθογα γα ὑτησαβ οὗ ἴῃ6 Βουβε οὗ Πανὶ ἃ ἃ5 ΜΕ]] ἃ5 ῥγθϑίβ 
Δπὰ Ρῥγορβείβ γαϑίἀθηΐ δἱ Γ[ογυβαίθι 7 βῆοννβ (δὶ ἃ τουδὶ δὐϊοΐ 
Ῥεττὶ Πρ ἴΒοαὶ ἴο γεΐυγῃ δα ἰΒ6ῃ ὈΘΘη ἴῃ ΤΟρεγϑίίοη ἴοσ 8016 

ὕπι6. Τακίηρ [Π686 ἰδοίογβ ἰηΐο δοοουηΐ, δῃηα γεμθια εγίηρ ἰῃδΐ, 
δοοοσάϊησ ἴο ΕΖτε. 65, (ΒΞ τοοοσγά οὗ (8 4] ερεοαὰ ἀδογαα νγνᾶβ ΠΏΔΙΪΥ 
ἰουῃὰ ἴῃ Ἐςβθαίδῃβ, 1ΐ βθθπηβ 54[6 ἴο σοῃοϊπας [Πδί, δἰΐεγ βε Πρ 

[86 αθαῖγς οἱ Βαρυ)οηΐα, (Π6 Κίηρ, δαυὶν ἴῃ ς28 Β.6., γτεῦσγοα ἴο 
Ἐςδθαΐδηδ, ψἤθησα 6 ἰβδυσα ογάογβ γεϊθαϑίηρ ἴῃς [εἷὖ8 ἰγοῦὶ σΔρ- 
ἄν! δπά ᾿πϑίσυςηρ, ΘΠ ΘΏ 4 ΖΖΑΓ ἴο γερὰ (Πεἷγ ἰθΡ]6Ὲ ἀπά γο- 
βίογε 115 βδογθα ν6556]5; δπὰ (δὲ ἔγοπι (58 τς ου γαγά ἰΠ 6 οου]ά, 
πὰ ἀϊάὰ, ταί, 85 (ΠΕ ΜΈΓ τηουθαὰ 80 ἴο ἄο, ἴο ἰμεῖγ ἡδένε 
ἰαπά 1 
Τῆς ΟΠ ΓΟ ΟΪοσ ἀοδβ ποῖ 881 ὺ ψ ἤθη [86 [ἐν ν}8 βἰαγίο ἴγσοτη Βδῦγυ- 

ἰοπΐα, οὐ ψβδη {Π6γ διτίνθα ἴῃ Ῥα]εβπα; δυῖ ἰῃ ἘΖΓ. 2 6 ἰπΙΟΓΠῚ5 
1. γεδάδγ (ῃδϊ, “τ Βθὴ (ἢ βονθηί τηοητἢ γγ85 οοπλο,᾽᾽ [ΠΟΥ ““ΕΓΘ 
ἴῃ [86 οἰ[165,᾽ δηά ἰῃδἴ ου (ῃς ἢγϑὲ οὗ ([ἢ6 τηοητ [οβῃυδ δὰ Ζεγυρ- 
θαθεὶ Βαά σεῦυΐ ἴῃς δἰΐαγ δἱ [ογιιβαίθτ, 50 (μαι {ΠΕΥ οοὐ]ὰ ΟἿΟΣ 

4. (οπγρασζε ἴδ ρξδταδεοίοσγυ οἱ Εσς. 1ἱ Κ. πίτὰ ἴδαὶ οὗ 15. 413 ἀπά 4433, 
{ Ἧς. εἶ ,χἷ ι. εἴς. 

ζ 0]. Μεγει, ἘΕ7., 4) "- Απάτέ (83 7.) δα ρροδβεβ ἴπτο ἀϊσείπςὶ ἐχρεάϊ ἰοῦ ἴο αν Ὀδεη ογξας- 
ιρά, ᾿νε ἀτεῖ οὗ πιΒΐςἢ ἰεἶξ Βαυγίοηία ὑπάον 5μ θη ασζαν βοοῦ δεν ἴτε ἀδξοσες νγυ85 ἰβουςά, (Βς 

δεςοῦά υπδετ ἴπς ἐνεεῖνε εἴδετε, διοοῦς τι βοσὰ πεσε ΖΕΣΌΡΡαΡεὶ δπὰ 7οβῆυδ, δουρε ναὶ ἰδίες. 



ΙΟ ἨΗΙΘΤΟΕΙΓΑΙ, ΒΑΓΟΚΟΚΟΌΝΌ 

(ὴ6 ἀΑἸῪ βδογίῆςε δηὰ οὔβεγνε (ῃς [6515 ἴη {ΠΕ6ῚΓ βθᾶϑοηβ. ΝΟΥ͂Σ, 
{Πογα 18 ποίην βυγργϑίηρ ἰῃ [ἢ15 βδἰδίθιηβηΐ, 50 ἔδ ἃ5 118 τηδίη 

ἰραΐυγοβ, (ῃς γεβίογδ οη οἱ [86 δίαγ δηὰ [πε γεβυτρθοη οὗ ψοΓ- 
Β}1Ρ, γα Ἴςοῃςεγηθδα, θὲ βοπης οἱ 15 ἀοἰ41}5 βϑθῖχ ἱπογθα 0] 6. [Ιῃ 

(δε δγβί ρίδος, ποίς (αι ΕΖγ. 4. 15 θυ θη Ἐν 8δῃ δαἀαρίδοη οὗ Να. 

780 δλῃηᾷ 8᾽5, ψὮ16 (ῃς ἀαΐο ἔογ (ἢς τεβιπηρέοη οἱ τοσϑῃίὶρ (ν. ἢ 
566 15 ἴο ἢανα Ὀ6οῃ Ὀοιτονοα ἔγοπι Να. 85. Αραΐη, οὔβεγνε (π δὲ 
ΘὨΘΘΒΌΔΖΖΑΓ, δἱ [815 ἘΠῚ ρον γηογ οἱ [πᾶάθᾶ, τῆ. δα Ὀδοη οοϊῃ- 

ΤᾺ 55] ΟΦ ὉΥ Ογτγιβ (ο γου]ὰ (ἢς ἰεαρίο, ἀπὰ ψῆο, δεοογάϊηρ ἴο 
ΕΖγ. «δ, δοίυδ!ν “Ἰαἰὰ ἰμ6 ἰουμάδίοηβ οὗ ἴπ6 μοιιβὲ οἱ σοα;᾽" ἰ5 

ποΐ τῃοη ἘΠ οηδα ἴῃ [ἢ15 σοηηθοοη. ἘΕἾΠΔΙΪ, σΟΠ 5.46 Γ ὮΟΝ 5ίγδηρα 
ἷϊ 15 (δι ἴἰῃῆ6 [6τ᾿ν8 βΒῃουα θῈ ἀεβογθεα (ν. Ὁ 45 υγροᾶὰ ὈΥ ἴῃς ἔδαγ 

οὗ “τἢξ ρῥθορ]εβ8 οἵ [86 οσουῃίΓ65,᾽ δ μουρῃ μον πλυϑδί ἤᾶνα πδὰ 
[86 Ργοϊεοοῃ οἵ [Π6 βονεγῃοῦ πα ἃ σοῃϑ Ἔγα 0 ]6 ἔογος οἱ Ῥεγϑίδῃ 

βοϊαΐεθσβ. Τῆαβ6 ἀἰβογερδηςῖθβ, οϑρθοα!ν ἴῃ νον οἱ ἴῃ6 ρῥἢγαϑο- 
ΟἷἰοσΎ δπιρίογεα,Ἔ ἱπάϊςσαίε [Παΐ Ὦογο, δραΐη, [86 ΟὨΓΟΠΊΟΪΕΣ 15 Γο- 
ςοηϑίγυσηρ Ὠἰβίογυ, (Π18 ἅπηθ ἴῃ {Π6 ἰηΐογεβδέ οἱ ἢ15 ἰδνουτίθϑ, 

7Τοβῆυδ δηὰ Ζεγυρθαθεῖὶ, (86 (τυ Βεΐηρς [μὲ (Ὠ6 στεαὶ δ] Γ τνᾶ8 
ΓΕθ] ὈΥ ΘΠ ΘΒ Δ ΖΖΑΓ, δηὰ {πδΐ [815 15 ψῃ δὶ 15 τηθδηΐ ΌὈΥ 845. Π0- 

ἱπρ ἴο ΐπα (86 ἐουπάδίίοη οἱ (ῃς ἰδπλρ]6 ἴῃ ΕΖΓ. ς᾽ Ν.7 
ἘΖγ. 3, ἔγοτῃ ν. ἢ ὀηναγα, 5 ἀδνοίεα ἴο ἃ ἀεβεπρὕοῃ οὗ (Π6 ἰαγ- 

ἴῃ οὗ [ῃε ἑουπάδίίοῃ οἵ ἴῃς Ξεοοηῃά το ρῖ6. [Ι͂ἢ [15 ρᾶβϑᾶρθ, 4150, 

[86 ΟΒΓΟΙΪΟΪΟΓ 8 σοπηροβίηρ ἔγεεϊν, διάβα ἴο βοπια δχίθηϊ ὈῪ δχ- 
ἰΔηΐ τηδίογ 15, ἱποϊ υἀΐηρ {Π6 Ργορῃδοίθβ οἱ Ηδργαὶ δηὰ Ζεομδγίδῃ. 
ΤῊς ΡΠγδβθοΪοσυ 18 μἶβὶ δηα (μ6 οοηίεπὶ 15 ομαγδοίεγίϑς. Τῆς 

Ιεδάδγ ἰῃ [ἢΪ8 οαβ86 18 Ζεγυῦραροὶ. Ηδά ποὶ Ζεοδαγδῃ (4) 5Ξαἰά 
(δὲ Ζεγθ ΑΡ οὶ μὰ αἰ ἰὨε.ουπμάδηοη οὗ ἴπΠ6 Ὠουδοῦὺ Ης ἰ5 85- 
5ἰϑίθα, ἃ5 ὁη6 του ]ὰ ἐχρεςοί, Όγ [ἐβῆυδ ([ο58118), 5ϑοη οἱ ΓΘ ποβδάδᾷκ, 
[Ὡς ἰρῇ ρηοϑί, βοτὰ (Π6 ργοόρμοίβ παιηθα δβϑοοίαίς τ Ὠΐπι. 
ΤῊς ἀαΐε ρίνεῃ γγῶ8 ὈγοΌΔΟΪΥ ϑυρρεδίεὰ ὈΥ (μδΐ οἱ (Π6 δείμα! 

ἰουπμάἀδοη ἴῃ ἴῃς ρῥγορμθοὶθβ οὗ Ηαρραὶ δπὰ Ζεοδαγίαῃ. [1 5 ἴῃς 
ΒΘΟΟΠα γϑδγ, μοί, βονανογ, οὗ Πασῖι5, μας, (μαι (ἢ6 ῥγόρἤθου οἵ 

15. ,44Ὁ πυρῆς 6 01611εἀ, οἱ Ογγυβ8. Ὑἢδ πᾶπγεβ οὗ (86 μεδᾶβ 

4 ἼΤὮε οχργοβείοηβ οἰὐδσαςίιοτίκις οὗ ἴῃς 5ιγὶς οὗ τε (πτγοηίοῖες ατὰ ἴῃς [οἰονίησ: σε “Ὁ δοδ 
εομπίσίες, ν. 8; οαοῖ ὅαγ, ἰἰϊ., αν τοὴϊδνι᾽ ὅσγ, ν.": ιοἱ ἑν ρῖν οἥεγε, ν.5. εἰ. Ὠάνετ, ΧΟΤ., κς ἢ. 

ΤΟΊ. Μεγεσ, Ε7., 441. 
Φ Ὁ]. ἤοιε οἱ Οοὰ ατιὰ αρῥοΐῃ, ν. ὃ; κατνε ἧς ουοεγεί, νν. δ", αἰε’ “με ογάετγ, ν. 19. ῥγαξείπζ 

απὸ εἰνίπς ἱκανὰς ν. κι. [γί ποτ, Ὠγίνοσγ, ΖΟΤ. 5, 434 ἥ. 



ΟΥ̓ΕΌΘ ΙΙ 

οἔ ἰ28 1,δον]ε5 (ν. Ὗ πόσα ἰδκθ ἔγομι 2.9, Ὲ (ἢ6 διιῖθμοῦ ονογτοοκίησς 
(Ὡς ίδεί 18αῖ, οὨ ιἷβ8 οσχῃ ἱπίογργείδίοη, ἱἃ 88 ποῖ (86 ΡδΓβΟἢ8 

δελιίησ (656 πδπλ65, θυ (ΠΕΙ͂Γ Θ0η8, οΟ ψογε σοπίο ρογΑγί65 οἵ 
Ζετυθῦθαῦθεὶ. ὙΠε {πποϊοηβ οἱ (86 1,ονὶϊεβ σὰ (ἢ6 58π|6 Π6ΓῸ 
ἃ5 ἴῃ Οἴεῦ ρϑβδαρδβ ἴῃ ΜὨ ΟΝ (ἢ ΟΒΓΟΏΙΟΪΟΓ ἀ6815 τ] αθαῖγβ οἱ 
ἰδ ἰοσρ]6. Οὐ. 2 (Β. 245: 1. .42425.13. Τὰ ἰβ οπαγαοίογ βες, ἰοο, ἴογ 
δῖπὶ ἰο ἑηίτούυος τηυκὶς “Αἴζογ ἴῃ6 ογάοσ οἱ αν ά,᾽ τνθοησνοῦ 

ἴδετε 15 δὴ ορροτγίυπϊγ. Οὐ τ (ἢ. 158. 2 (ἢ. "5.7 Ηἰξ 
ἰάεδ βθδῖῃβ ἴο ἢᾶνθα Ὁθθ ἴο τγδκα (ἢΪ8 οσςδβίοη Ἷοσγεϑροηά ἴῃ 18 
ϑἰγίβοαποα ἴο ἰῃδὲ τῇδ [ῃ6 ΔΚ ψὰϑ Ὀγουρῃὶ ἴτοωχ Κ͵ γ͵ δ ἢ- 
εασίπη ἴο Ϊ7εγυβαίεθΣ ὉγῪ αν. Ο. τ (ἢ. τό. Εἴμδιγ, 1.6 
ΟΒγοπίςϊοσ ἀεϑογίθοβ ἴῃ6 εἶδος ργοάυςορα ὩΡου “ἴδ οἷά τηθῃ 80 
[24] 566 ἴῃς ἔγβὶ ἤουβε᾽᾽ τῇδ (δ6 ἰουπάδιίοῃ οἱ (ἢ6 παν οἿς 
νλ8 ρυ( ξηΐο ρῥΙδςθ: [Π6 οΥἱεβ οἱ ἸοΟΥ δης βοῦτονν τ ηρ]θα ἰῃ ἃ στεδί 
δηὰ ἐπα βαηρσι ϑη 40 6 ““ποῖβ6.᾽ ΤὨ15 15 8 οἰθαγ 8 δηἸδγρεπηθηΐ 
ρου Ηρ. “ἡ. ΤΒε νῇοΐς δοοουηΐ, 6, 15 5ἰπιρὶν [ῃ6 ῥγοάιοῖ οὗ 
8ῃ δἰίεσηρί ἰο Ὀγίησ (6 ἰδοίβ τ τεΐθγεηοα ἴο (Π6 τοϑίογδοῃ οἵ 
ἰῆς ἰδ ρ]α ᾿ηΐο ΒΑΓΙΊΟΩΥ 1 δὴ υηγ06]164 ργοαϊο οι οἱ [86 3.- 
εεῖ, δά 885 ἢο ιἰϑίογὶς νϑ]6. 
ΤῊ Ρῥγοϊορϑὶβ υ5ὲ ποίεα τηδάδ 1ξ ΠΟΟΟΒΒΑΓῪ [ῸΓ (ἢ6 ΟΒΓΤΟΏΪΟΪΟΓ 

ἰο Ἔχρὶαΐπ ἢν (6 οομῃρεὔοηῃ οἱ ἴΒ6 ἰδηλρὶ6 τγὰ8 80 ἰοὴς ἀεἰαγοά. 
Ης δὰ το ἀδία ἴογ {86 ρυγροβδ, διυϊΐ, [ογίυηδίοϊγ, (Π6 Ὠἰ βίου οἵ 
ἴδε τεβίογα ὕομ οἵ ἴῃς νν8}} οὗ 76γυβαίθτη βυρρεβίοα ἃ τηθδῃβ8 ὉΥῪ 
σοι ἢς οοὐἹὰ 41] (ἢ 6 επιθαττδϑϑίηρ ἱπίοσα. ΟἿ. Νο. 538. (4 Β. 
,.5.π8. 6! Δ. 1 νὰβ 1ῃ6 ““Δάνογβαγίεβ᾽" οἵ [ιἷ8 ρθορίβ, ἢ6 88 γὺ8 
(ἔσει. 4ᾳ' “), τῆο Βἰηάογοά (86 σοῦ Βασυη (ἢ 6 γεᾶγ δϊεγ (Πεὶγ σϑ- 
ἴυπι|, ἰυϑδὲ 45 [ΠΟΥ αἰξογνναγά ἀ1ὰ (μὲ οὗ ΝΕδοπ δῆ. Οὐ Νά. 
“ΛΔ Ἠς ἀο68 ποί δἱ ἤγϑίὶ ἀΐνυϊσε νῇο [686 ““δάνεογβαγί εβ᾽ ἃζε, 
δυϊ δηλ !ν δὲ ἰἀοηε 8 (Π6ηὶ τὶ (πε ἀδβοοηάδηϊβ οὗ ἴΠ6 θδ- 
ἰδοη τ τοι [6 Κίηρ οἱ Αϑεγτγίδ, ἢογε Ἐβαγῃδάδοῃ, οοἱοηΐβοά 
πουίβοσῃ Ῥ᾽οβης δἰΐζογ (ἢ ονογίῃγον οἱ (ῃς Κίηράοιῃ οἵἱἁἨ [8γδεὶ. 
. 2 Κ. 1η58., Ιἴνα8 (ΠῚ το “ἐπρδίεηθα᾽ [86 ον “ἴτοῦὶ 

2 ῬἘο 7υάδαλ τεδὰ Ἡοάωγοκ. Τῦε ἰουτῖδ πδηπνο, Ἡεμποδαδ, βεοτὴδ ἴο δε ἃ ἰδίες δά που βυξ- 
φικὰ Ὁγ Νε. τοῦ, 

ἘΙΒ 20, τ412, τδετε, δοοουΐϊῃρ ἴὸ ἰδς Μοαδβρογείίς ἱεχί, ἰδ τεραΐγα οὐ ἰδς ἱεωιρὶα που! φϑετι 
ἴὸ ανε ὕδεῦ πηδᾶς ἴο ἔδε δου οὗ ἐχυϊηρεῖδ δὰ ογτηραῖς, ἴδε ἰδίεῦ ἢ 8} οἵ (πε νεῦϑε ἂς ὑγοῦ- 
εἰὲγ Βεε δὐδει Ὁν α ἐβουφδίϊεος δοτῖῦε. (Οἱ. Νονδςκ, το (δΐηϊκε ἰἢς Ἰδιίος 84} οἔ ν. 12 δίϑο 

ἰδ νυρεπαΐυςε. 
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θυ ]άϊηρ, δηα ἰγθὰ σοῦ 56} 10γ8 ραίηβὶ ἰἤθη, ἴο γΓυπίγαίς {ΠΟΙΓ 
ΡύΓΡοΞΒε, 811} (ἢς ἀδγϑ οἵ Ογτυβ, Κίπρ οὗ Ῥογβία, ὄνδὴ ἴο {δε γείψῃ 
οἱ Παγίυβ, Κίηρ οἱ Ῥεγβῖ.᾽ ΤἘὲ δῃηΐηγ8 οἱ (ἢ15 5(ΟΥΥ 15 Δρρδγεῃηίΐ. 
τ Ὀγεδίμεβ ἴῃ Βαίτοα δῃά οοπίοσηρί τὶ τοὶ (ἢ6 [ον τορζαγά θὰ 

{8 εῖγ πογίβογῃ περ ρουγβ. [(8 ὉΏΓΟΔΙΥ 18 ΘαΌΔΙΥ ονϊάθηῖ. ΤῈΣ 
τοαιαϑὲ ρὰξ ἱπίο {86 τχουϊῇ οὗ (Π686 ““δάνεγβαγ 68) σοῃιγδαϊςί8, 
ποῖ ΟὨΪΥ (Π6 ἴογτη Δρρ] θα ἰο ἴδηι, Ὀυΐ 411 (Πδὶ 15 Κπονχῃ 1} γοῖ- 
Θθῆςα ἴο {πεῖν διἰτιάς ἰοναγὰ (ἢς 168 δηὰ {Ποὶγ βδηοίιδγυ. Ἐ 
ΤὨδ ρᾶββαρο, (Πογείογε, ἀοθβ ῃοΐ δά ἰο 86 ἰγυβίνογι η 655 οἵ 
(8ς ῥγϑοθαϊηρ δοοουηΐ οὗ (6 ἰουπάδἤοῃ οἱ (Π6 (6 1ρ]6. 

ΤὨς ξϑθογαὶ βἰδίοσηθηΐ οὗ ΕΖΓ. 4 πιΐρῃξ πᾶνε βιιηςοα ἴἰο ὑτίάσε 
(ἢ ἰηίοεγνα! Ὀείνγοοη (Π6 ἀδία [ἤογ6 τη Ποποαᾶ δηά (μὲ δἱ νϊςς, 

διοοογαϊηρ ἴο ἴῃ6 (Ὠγοηίοϊοσ, τόσ οὐ ἴΠ6 ἰδ ρα τνὰ8 γοϑιτηθά, 

ΠΔΠΊΟΪΥ, [ἢ6 ϑεοοηᾶ γδᾶγ οἱ (ῃς τγείρῃ οἱ αγίυβ. ΤΉ δυΐμοσ, 
Πονονοσ, νγὰ8 ποῖ οοπίοηϊ ἴἰο ἰδθαᾶνθ ἢἷβ8 γοδάθυβ σἱϊπουΐ ἀοία115. 

Οηδ οἵ [δε ἱποἰἀδηΐβ ἢ6 οὐΐε5 185 Ὀδγεῖὶν τπηιοηΠοηδά, (ἢ6 οἶΠοΣ ἰ5 
Εἴνεη ἐπ ἐχίομδο. Α τςογίδίϊη Ἐδῆυτῃ δηά οἴμοῦβ, οὗ ϑαπιδγία, ἱΐ 

866 Π18, [866 ἃ ἰογηδὶ σοϊηρίδιηί δραϊηβὶ (6 [ενν8, βειηρ ἴοσίἢ 
(δι 1 νου!ὰ ΡῈ ἀδηρεγοῦβ ἴο δ᾽ῖίονν ἰἤδτι ἴἰο ργοοθοὰ σῇ (ἢ 6 
ΟΡΟΓΔΌΟΘΩΒ ἴῃ ΜὨΪ ἢ ΠΟΥ εγα οηραροά. ΤῊΣ Κίηρ, δἰζεσ δὴ ἰη- 
νεβυρδθοῃ, ἰβϑιιοα (ἢ 6 ἀδϑίγεα ἄθογεθ, ὙΒογευρου δῆυμα δηὰ ἢἷ5 

ΠΟΠΡΔΗΟΙ 5 “ ποηΐ ἴῃ Ὠᾶ5ί6 ἴο [ἐγ 56] 6 πὶ υπΐο [ἢ [εἴνϑ, ἀπὰ τηδάς 
(ἢ πὶ σδ456 ὈΥ ἴογοςε δηὰ ροννεσ. ΤὭθη,᾽ 5478 (Π6 ττΙίεγ, “' οοαϑοά 
(Π6 ψοσῖκ οὗ [6 πουδ6 οὗ σοά ψῇϊςῇ 15 δἱ [εγβα θη; δηὰ 1 οδαϑοα 
0πῈ}] ([ῃς βοοοῃὰ γεᾶγ οὗ Παγίυβ, κίῃρ οὗ Ῥεγβία. (Γ΄. Ἐζει. 425 “-. 
ΤὮδ παίυγαὶ ἱηίογοησς ἔγοιι (ἢ 6 ἰ45ἰ οἶδιι56 ἰ8 (ῃαι ὈοΙἢ ἱποϊάδηΐβ 
ΜΓ γα Οὐβίδο 65 ἰο ἴῃ 6 ςομρ εἴοη οἱ ἴπ6 βδαποίυδγυ, δηὰ (μι ὈοὮ 
οοουττοά Ὀοίογο ἴῃς τοῖσῃ οὗ αγίυβ. Τΐθ, μούνονογ, 15 ηοΐ {186 
ς856; ἕογ ἰΐ ἰ8 οἰεαγ ἔτομῃ νν. 5 5: (ηδ( ἰΐ τγᾶβ [6 τευ ]άϊηρ οἱ (86 
Οἷἵν δηὰ ἐϊ5 νγ8}} δραίϊηϑὶ Ὡς [Π6 5δῃ)γ ἴΔ 5 ργοίοβίθα, δηά 1 5 

ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ βίδίθα (μδί (ἢ ἤγβί σοτιρ]δίηΐ τνν88 τηδάβ ἴῃ ἴῃ τεΐρτι οὗ 
Χογχοϑ, (6 βοὴ οἱ ᾿αγίυβ, δὰ (ἢ βϑεοοηά ἰη (Πδὲ οὗ Ατίδχογχαθβ, 

4 ΟἹ Μεγεῖ, ΟΑ.. ἢ, τοῦ !. ὙΠ ετε ἴβ ἃ εἰ πηῖαν ολϑο ἰῃ Νε. 239, πετε ἴδε (Βτοοίεϊες πουϊά 
Ἰεδὰ οε ἴο ἰπίον τπαὶ τἰῃς ϑαπιδτγί δὴ δὰ οἤετγεὰ ἴἰο δοεὶδὶ Νεδοπ δα ἰῃ δἰς τοῖς: Ἡπεγεδα, ἔγοτη 
ἀοςυπιεης τϑοεπτν ἀϊφοονετοά, ἰξ ἐδ εἰεας ἰδ δῖ, δὸ δ ἔτοῖῃ τεςοσηίοίος {πε ρῬγειϊεηοίοης οὗ {πε 

)ετυβαϊετῖοα, ἰδεν (ανουτεά ἸοςΔ] δδηςίυδτίεβ, διὰ τεοοτητοεηθεά ἰδε τεϑιογαιίοη οἱ ἔπε οὔς δὲ 
Ἑϊερδαπιΐοο. ΟἹ. ϑδοδευ, Κορονί οἱ ιδ6 δικέιβεονίον πεἐΐον [ον τοο7, 603 ἢ.; ἴκλαταῦε, 

ἰδ ἄενως Βίδιέσμε, τοοϑὶ κ2ς . 
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δὶβ σγαπάβοῃ. [ἢ οἵδεγ νογάβ, ἴῃ (ῃγοηίοϊογ, ἴογ (ἢ 6 ρίγροβε οὗ 
εὐγ ΟΒΐηρ Ὠ5 Πδιγαῦνα, ἤογα ἱπίτοάιιςαβ ἱποἰἀθηΐβ ἰμδὲ ῃδα ποίῃΐηρ 
ἴὸ ἀο νὰ ἴΠ 6 ἰοΠλρ]6, ἀηὰ Παρρεπεά, ἐΐ [ΠΟΥ ἅγα δ μη ς, την 
γ ΔΓ δἴςεγ ᾿ὶ νγᾶβ οοπηρεἴοα. ὙΏΘΥ τὺ ὃὉ6 οἵ ναἰτο ἴογ (ῃ6 ρετοά 
ἴο ψηϊςἢ (ΠοΥ Ὀεϊοηρ, θυΐ (ΠΟῪ Βαανα πὸ ρῥΐἷδοδ ἴῃ δὴ ἱηίγοάιςξοη 
ἴο (6 ργορδθοῖβ οἱ Ηδρραὶ δηὰ Ζϑομαγίδῃ. 
Το ΟΒγομίοϊεγ, (ἤθη, 88 20 σα ]6 ἱπέοστηδίίοῃ οοηοογηΐῃς 

ἴδε 7 ἐνν8, οὐ Ποῦ οοπαϊοῃ δηα σεϊδοῃβ, ἕογ [ἢ ρεγίοα ἔγομι (ἢ 6 
βγϑί γεᾶγ δἰζογ (ἢς [4]} οἱ Βαυγίοῃ ἰο (ἢς βεοομὰ οὗ ἰδς τγεΐζῃ οἵ 
Ὀαῆυβ. ὙΤἢδ δῃηδ]5 οὗ Ῥεγβῖδ ἃγα δἰ πγοϑί 88 σοπῃρίοίοἶγ 51]|6δηἱ 
ψἱἢ τείογεηςο ἴο ἴποπὶ δηα ἰπεῖγ οουηίσγ. ὙΠΕΡ περ ουΓγβ σοη- 
ΕΓΑΙγ, 45 ν855415 οἵ Βδθυΐίοη, δὰ Ῥγοῃρ 5ιυ θη τ6α ἰο Ογτιι8. 
ΟδΖᾶ, ργο Δ ΡΪΥ δἱ ἴπε ἰηϑ σαϊίοη οἱ ἴῃς Κίηρ οἵ Ἐφγρὶ, μεϑιδίβά; 
Βαὶ 1, κε τ(ῃς Ῥῃσηϊαΐδῃ οἰ65, (ΠΔΠ}Ὺ δοςερίοα [86 πον ογάοσγ 
Α 5ῇον οἵ ἴογοθ συ ἤδνθ Ὀδεη Πδοθββαγυ, Ὀυϊ 5ΟΟΏ, 80 ἴδ 85 Ῥδ]- 

ἐϑη6 νγὰϑ Ὁοῃσεγηῃαα, (ἢ6 Κίηρ ν88 ἴγϑε ἴο ἀδνοίςε ἢΐ8 Θῃθγρῖθ8 ἴο 
ἃ ψΑΓ ὙΠ} (86 δου ῖδη5 ΌῪ ψνϊοῇ, Δ Πουρῇ ἴ{ οοβὲ Εΐπὶ ἢΪ5 116, 
ΒΕ »γεδῖν εχίθη δὰ δηἀ ἤγῃν 65(8}15Π6 6, ἴῃ [Π6 πογίῃ δηά δδϑί, 
ἴ[δ6 θουπάδγιε5 οὗ ἢὨΪ5 δ ρῖγα. 
ΤῊΣ ἀδδίῃ οἱ Ογτιϑ ἴοοῖκ ροἴδος ἴῃ 520 οὔ ς29 ΒΟ. Βυ (ἢ15 

ἔπη ἃ ζοῃϑί ἀγα ὉΪ6 τ Ὁ οὗ Γενν8 τηιϑί ἢν γοϊυγηοά ἰο Ρα]65- 

5.Α χυσγεείίοη ὙΠ τεΐεσεηος ἰο ἴδε ἰεχὶ οἱ ἘΖε. 4619. Ββοτενεσ, ΓΔ οὶ Ὀ6 ουὔ οὗ ογδετ. ἵἰ 
ἃ ἴδοι, ἴῃ νυν. 14. πε διιίποῦ ἱ5 γτορογάης ἴῃς ἰγδηππιἰ ποίου Ὁ ἃ πίσπος Ῥογδίδῃ οἵἶδςἰδὶ οἵ ἐἶν 

καῦσίληος οἔ ἃ ἰεἰἴετς σεοεϊνεά τοίη ἃ κυδοταϊηδίο. ΤΉς ἱπιεγρτοιαιίου τὴῇΆ] ἴθ Ὀδ 85 [οἰ ον: 
ἴω τ. ὃς δυῖδος 5αγὰ {πδ:, ἰῃ ἴῃς τείσῃ οἱ Αγίδχεγχες, Μιςγεάδις (ΜιΙιτ δίς), οτὶ φίμδην τ᾿ς 
ΟΟΥ βετβοῦ ῃαπιρά, στοὺς 8 ἀεβρβίςβ ἴο {πε Κίηβ, οἱ πιϑῖςΒ ὕες νταϑ ἀπ Αγβπιαῖς ἐγδηβιεῖοα, 

ἴῃ ν. δἢς ξίνεβ ἴς ποιὸς νι πίοι ΜΙΉτοάδιὴ ἱπιγοάυοεβ ἴῃς πιδιῖεσ οἵ ἔἰς Ἰεϊίετ: " Ἀοδ απ, 
ἄς ςοαλλειόλοι, δά ΘὨϊτῃδὶ, ἴῃς ϑεογίῦε, ἢανς τ εη [Ὠἰ5 ἰεϊτεῖ ἀσλίησι ]ογυβδίετλ ἰοὸ Ατί- 
Σεῖσοο ἂς Κίηφ, ἰο νῖὶϊ." ὍὙΠΒεῆ (ν. ἢ) (οἱονβ ἴῃς [ἰδὲ οὗ ςοπιρὶαἰηδηίς τὶ πο τπε Ἰείτετ Ὀ6- 

ξλω: “ Ἐεοῦδτσι, ἴδε οομππδηάδηϊ, δὰ ΘΒ ἰσηδμδὶ, ἰμ6 δογίθς, δηὰ τῆς τεβὶ οἱ ἐμεῖς δοδοςίδίοβ," 

εἰς. “Αμῇ πον," εο)7Ὸὸ Μ|(γεάδιῃ (ν. 1), ὉῪΥ νῶν οἱ ἰηἰγοὰυςίου ἰο ἴδο ἰοἴῖες ὑτόρετῦ, "τη ϊδ 
ἃ 6 ΟΟΡῪ οὗ ἴδε Ἰεϊξες (δὶ (ὮΥ βετυδηῖς, ἵνα πιεη Ὀεγοηὰ ἴτε Εἷνεσς, βανε βεηὶ ἰὸ Αγχευχε 
ὥς τἴίορ᾽": δι δε αἷνεβ δὶς τηδείεν ἰἢς οοηίεη(5 οἵ ἴὰς ἰεἴῖετ. [{ ἀρρεᾶτγε ἔγουι νυ. 17 (Ὡδὶ Ἐεδυτη 
νδὲ Δ οἷἶδοδὶ τοκεηϊ δὶ ϑαιηδείΐδο Μιγούδιν, ἱμβεγείοτγο, νδ5 ργοῦδοὶν ἴδο ἱπουτηθεηί οὗ ἰδς 
δι καῖγαργ, προς ἱμοϊυδεά Ῥαεϊεδίίος. Αοοογάΐῃρ ἴὸ Μεγεῦ δὲ τεδίεηοα τα δὶ ΑἸερρο. 

Γ. ΟΑ., ἃ, 137. 
{ Νδιάεκε, 4 ΡΟ., 23. Ῥτάδοῖις ΟΡ ἱ, 232 [,, 235. 

ἃ ΤΊς ἰδίϊον ἰ τἰἶς ἀαἰδ ὑδυδιν εἰνεη. 80 ̓ Νοἀετηβῃῃ, οἵ, 224|.: Νόϊάεϊκςε, Α͂ ΡΟ., 56. 

Τὰ Ῥυϊετηδὶς Οδοοω, μβοίνενεσ, μίδοεο δίβ ἀεοιϊῃ ἰῃ ς3ο, αὐά [πὲ ἐοαίταξε ἐαδἐεῖς οἱ ἔνε ἰαξϊες 

Ῥατὶ οἱ δὶ γεας Ὀεδι ἴδε Ὡδ)ε οἱ δἰδ διιοοξσϑοσ. ΟἹ. Ῥγάξεϊς, ΟἩ Ῥ., 2οο, 246 [. Ιὶ ἱδ ὑγοδδ- 

δε, Ββοννενεσ, (δὲ, πε ΟΥ̓́Τ δἰατιεὰ οἱ δ ὉΠ ΡΌΥ εχρεοάἰτίου δρδίηει ἰἢς Μαεροορεῖε, με 

τλοιὰ τθς τερδὶ ευαἱδοτίεν ἱπ ἴδε δεσδδ οἵ (διυ)ῦγϑεβ, τ 8ο ἴδυ8 ΡΈΖκ: το τεῖο δοῖῦβ τιοηῖδδ 

δεΐίοχε δίῳ ἰδίδοσ'  ἀεδεῖ. (ΟἿ. Ἠετγοάοιυα, ἱ, 298: υἱὶ, 4: Ῥγάψεϊς, ΟΕ Ῥ. ἱ, 242. 
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ἔπε. ὙΒεῖγ ςοπα  ἤοη τγὰ8 μοί 8ῃ δηνίδ]Ὲ οὔθ. ΟἱὨ (15 οὔθ οϑῇ 
ἈΞΒ.ΓΘ ΟΠ Θ᾽ 5 561 ]ουΐ (δ 6 Βοῖρ οὗ 86 (Βγοηΐοῖεσ. [Ι͂ἢ (Π6 δγϑὶ 
ΡΪδοθ, ὄθνθὴ 1 ἴῃς γστεδί δἰίδὺ ῃδὰ Ὀδθῃ γοῦυϊ, ἱξ οδηηοΐῖ δι ἢανα 

ΘΙ ΡὨδ556 [ῃ6 ἀοβοϊδίοηυ ὉΥ ΜὩΙΟἢ ἰΐ τγὰ8 βδυστουημο. Μογε- 
ΟΥ̓́ΟΓ, ἰῇοβε ψῇο Ἰ᾿ἰνθά δἱ 7Θγυβαὶ θη ΟΓῈ ΘΟ ΒΙΔΠΕΥ γεπιηἀ θα ὈῪ 
(ῃ6 ῥγοβίγαίβ τ7 4115 οἵ (Ὡς ργθϑεηΐ γε Κη 685 85 7611] 458 (ἢ ἰογτογ 

βΒίγθηρίῃ οἱ [μεὶγ οἰγ. ΕἾΠΑ, βοῖὴς οὗ (6 γοϊυγηρα 6Χ}} 65 Έσα 
ΒΒ εγίηρ δεῖ] ναί; ἔογ, δοοογάϊηρ ἰο Ηρ. χ᾽ Λ, ἤδη (ῃ6 ἰοταρ ας 
ψ͵5 ἰουπάοά, 1 Βαά Ὀδδη ἃ ἰοηρ π|6 βίηςθ Ποῦ γγᾶ5 ἃ ΠΟΓΙΔΔ] 
μαᾶγνεϑί. Ζεοβδγίδῃ (8.5) ὑθδγβ 5: ΓΑ Γ (ΘΠ ΟΥ, γείοστίηρ 4150 ἴο 
[86 οοῃϑίδῃϊ Δῃπούδηςσδ [18 ΡΘΟρΪΘ δ βυβογοὰ ἔγοῖι ΒοβΕ]6 πεὶρἢ- 
θουγθ. ΤΏ ἀϊβοουγασοιηρηΐ (μι (Π656 ΠαΓγὰ σςοηαϊ οη5 νου]ά ἢδί- 
ὉΓΑΠν δροηάοσγ 84 ἀουδί655 ἰουπμὰ γεαιοηΐ ἐχργοϑδίοη. Ῥεΐ- 

ὮδΔΡϑ, 83 80Π16 50Π0|4Γ8 10} }π6 ἰο θα ονο, Ἐ 15. 63 ζ. ἅτε διμοηρ ἴῃ6 
ΠΙΟΓΑΣΥ ῥγοάιπςοίβ οὗ (ἢ ρεγίοά. Αἱ δὴγ γαΐς, (ἢ ϑυβόγεγβ οου]ϊά 
ὨάΓαΪν ἤδνα ρΡὰυΐ {ΠεῖΓ οομρίαῖηὶ ἰπίο τογα δι Πηρ οὐ ἰογοοίιὶ 
Ιαησυασο. ΤΉς [ο]]ονηρ 11π65 ἴγομι οἢ. 64 ἃΓ6 Ἔϑρθςΐδ!  Δρργο- 
ρΡΠδίο: 

"3. “Β6 ποῖ, Ὑδενθῖ, νΟΤῪ στοίῃ, 
ποῦ τοπιδιι θοῦ ἰπίαυ ιν ἔοτενογ: 

“ἼοοΙκ, 8ες, 1 ὑγὰν δος, 
ὍῈ δζὲ 4]}} (Ὦγ ροορὶε. 

3.6. “ΤΉΝ ΠΟΙΥ οἰτἰο5. πανε Ὀεδοοπης ἃ ἀεβοσγὶ; 
Ζίοη πδίιἢ!: Ὁδοοηιδ ἃ ἀδϑεσί, 

Τογυδβαῖίεπιὶ ἃ ᾿ναϑίς. 

τοι, Οὐγ ΠΟΙΝ δηὰ Ὀεδυςίυ μουϑο, 
ὙὮΟΓΕ ΟΟΓ ἔδίθοῦβ ργαϊδεαὰ δες, 

πιδῖῃ!: θδεη Ὀυγηποα τ (ἢ ὅτε, 
“Απὰ Δ}} [ῃδὶ τᾶς ὑγεοίουβ ἴο 15 
δίῃ Ὀδοοπὶς 8 συ ΐη. 

τι, “Αηὰ νῖῆϊ ἴδου 51}}} τοϑίγαίη {Πγϑεὶ, ὙδΏνΘἢ ὃ 
Ὀς υἱεῖ δ᾽ ὯδΔΥ, ατεδν δϑίοὶ υδὉ ὦ 

ὃ 2. ΟΑΜΒΥΒΕΒ. 

ΤῊΘ βιιοσαβθοσ οὗ συγ οἡ (ἢ (ἤσοηο οὗ Ῥεγϑῖα νγχὰ8 (δια γ568. 
ΗΪ5 οἰΐοῖ ἐχρίοιὶ νγὰ8 ἴ(ῃ6 οοῃαιοδϑὲ οὗ Εργρί. [ἰ 8 ργορδῦϊ]ε ἰδὲ 

) Βίεεκ, Εὐνηὶ.. 346. 

{Βδειῆφεη, τ ποτε οὐ ἰε85 οοαδάεδοε, τείετα ἴο [ἢἷ5 ρετίοὐ (ἢς (οἰ ονίης Ῥεδίιηθ : 1:ό, φε, 

5ό, 57, 50, 64, 79, 85, 120, 123, 124, 125, 127, 121 δηὰ 137. 



ΘΟΑΜΒΥΘΕΒ ις 

Ογγιβ δά ρἰδηποά ἴπ6 βυν)υναϊΐοη οἱ (}}5 σου ΠΙΓΥ, δηὰ (ῃδί, δἱ 
᾿ς ἀδδῖῃ, Β6 δά Ὀεοᾳαυεαίμοα ἴο 15 8ϑοῃ (ὃς αὐ οἱ ρυηίβηϊησ 
ΑΒπιεβ ἴογ Ἰοϊηΐησ Ογαϑυβ δηὰ Νροηΐαυ ἴῃ ἃ ἰεᾶσυς ἀραϊηβί ὨΪπ). 
Α βθοοῃὰ γϑᾶϑοῃ ἴογ υπάογίδ κίηρ (815 δηίογργίϑε νγα5 ἴπ δι ἴῃς Κίηρ 
οἱ Εφγρί δά ββονγι ἃ ροοα ἀερτες οἱ νίφοιγ δηὰ ῥγιάδηςς ἴῃ 1.6 

τέςεηΐ ραβδί. Ηδ δὰ οομρε] δα [Π6 ἰϑαπὰ οἱ ΟΥργιιβ ἴο ῥδῪ ἢ1π| 
ἰπθυῖε,Ἐ δηὰ οοπίγαοίοα δὴ 8]}]}δῆος τ 6 Οτεεκβ οἱ Ογτοηοῦ 
δηά Ῥοϊγογαῖεβ (ἢς ἱγγδηΐ οἵ ϑαηοϑ, ἴῃ. (Ὠγεοδίεηϊηρ Ῥεγβίδῃ 
ἀοπιίηδηςς ἰῃ Α5|6 Μίπογσ. ΕἸΠΑΙν, ἰθογα ψὰ5 (ἢ6 Αςδεπηγοηϊά ᾿Ἰυ5. 
ἴος ἀοπηϊπίοη, ψὩϊΟἢ ΟὨΪΥ (86 σοηαμοβί οἵ ἴῃς που] οοὐἹὰ 54 15ΐγ. 
ΤὨε ἱπηπηοαάϊδίε οδυ536 οὗ ἴῃ6 Ὀγοδοῖ Ὀείσθθῃ [Π6 ὑγὸῸ ΡΟΥΤΕΓΒ 15 

πηκπονση. ὃ ὙΜδίονοσ 1ἴ Δ ἤδνε Ὀδοῃ, 1ἰ πγυβὲ ἢδνα Δγϑθη ΘΑΥΪῪ 
ἴῃ ἰἢς Γείσῃ οὗ (Δι γβεβ, ἴογ ΟΥ̓ 526 Β.Ο. ἢ6 νν88 ΓΕΔαῪ ἴοσγ [86 σοη- 

βὶςι. ἘΣ Τῃ ἐμαὶ γεδγ 6 εἴ ἴῃ τη ο ἢΐἷβ ἀγίην, ΜΔ] Οἢ, 45 ἰΐ ποαγοα 
Ἐεγρί, νγὰϑ βϑυρροτγίεα ὈΥ ἃ βΒεεί οἱ Οτγεοκ, Ογργίδη, δὰ Ῥῃαω- 

πἰαδηῃ νθ556}5 [ἢδί ῃδαὰ δε Το] εςίοα αἱ ΑΚΚκδ. 
ΤΕς [68 πιυβὲ ἤανα Ὀδδη ἀρ ΡΙΥ ᾿πίογαβίθα ἰη (ἢ18 ὀχρϑαϊ ἴοῃ, 

δηὰ ΘαΌΔΙΥ ἱτηργεβϑεὰ ὈΥ 118 τηδρηϊιάθ, 45 1 ραϑϑεὰ (σοι ρῇ 
Ῥαᾳϊεβμο. 1{δὴγ οἵ ἰΒδπι ᾿νεγα ἀἰβροβεα ἴο ἀἰϑραγαρα 18 Ξ γθηρτῃ, 

[δεν ψογο ΒΡΘ ΘΠ ἀ151υ5]οποά, ἴογ δἱ Ῥεϊυβίυπι αι ῦγ8ε8 γουϊοὰ 
(δε ΕΡΥΡΌδΔΩη ΔΓΙΩΥ, δηὰ 5ΒΟΓΕΪΥ αἰϊεγαγά, δ Μειρ 15, ΒῈ σὰρ- 
ἰυτοὰ Ῥοαιητηοίςυβ [Π1, (ῃ6 80η δηά ϑιυζοθϑϑοσῦ οἱ Αἤγηθθ, (0.3 

οομῃρ οἴη [6 οοπαιαβὲ οὗ (6 οουηίσγ. 7 
Τδοῖα ἰ8 τὰς ἀἰθαρτοοιηθηΐ δλοηρ (ἢ6 Δ. Ποῦ 65 τ ἢ τείεγ- 

ἔῆςα ἴο (ἢς ἰγεδίτηθηί οἱ (6 ἘρΥρἄδηβ δῃὰ {Ποὶγ γεϊ σίου ὉῪ ἰῃς 
ΟἸΘΌΘΤΟΥ. Α ΠΕΔΓΙΥ͂ σΟΠ ΘΙ ΡΟΓΔΑΓΥ τεςογά, (ἢ 6 ᾿ηϑογρίίοη οἡ (ἢ 6 

βιδίυς οἱ ΠΖΆΠΟΓ, 8475 ἰπδί, ἤθη (δι ῦγ5865 Πδὰ 65.840} 15Π6α ἢ] η}- 
βεἰ 'ῃ Ἐσγρί, Βα ἰοοῖ 8ὲὴ Ἐργρὕδῃ ργϑποιηθῃ, Μεϑυί-Γα, γεςεῖνοα 

ἰηειγυς οι ἴῃ ἴἢ6 τεϊσίοη οὗ (6 οουπίγγ, γεοορη θεά ἴΠ6 ροα 685 
Νεῖξ ὉΥ ρυγρίης Ποῖ ἰθαρ]ο, γοϑίογιηρ 118 γανθῆιθβ δηἃ τ σβἢ]ρ- 

4 Ἡρτοβοίωα, ἔξ, τ26. { Ἠετγοάοιυ:, [ἰ, τϑ:. ζ Ἠετοάοίυς, ἰἰ, 20 ἥ. 
ἃ στ ἂς οἱοείες πὶ τεΐοσετοο ἴἰο ἰδ δυνεςῖ εὐττεῦῖ ἰῃ ἴδε Δἔἢ οεἴυγν Β.Ο., εἰ. Ἡετοάοίυ, 

ἃ, τ. 
"9 Ργφκὶ ΟΜ. ἷ, 252. ὍΒετε ἰθ ἀϊβετγεποε οἔ ορίπίου υἱτὰ γείεγεμοε ἴὸ ἴδε ἀδίε. Βγυσϑοι 

(Πμ ὦ, 11: 3.) ἰδεϊεῖΣ ἴ8δὲ ἴἶε ἱπνασίου οἵ Ἐχγρὶ Ἰοοὶ ρῖδοε ἰῃ 92) Βις., δαϊ ἸΝεειδης (ΟΑ... 

226 3.) δρετως ἴο δανε εδιονγο (δὶ Βε πηιϊδτεδα ϑεγαρεύπι 3ς4, ἴῃς ἱποοτίριίου οὐ νι δίς ἰδ οοῦ- 
Θιδίοῦ πὲ ὕδοε, Ρεῖιτγίε, ΗΣ., ἴϊ, Ξ6ο, δι ρροτὶβ Ἰνεἀεωδῃη. Ὀυποίκετ᾽ (ΒΑ. νἱ, 145) 

ἀκὶε ἰὰ ς)ς Β-ς. 
Ἡ Ηεζοάοιυ, ἰἰΐ, το .-. 
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Ρἷηρ δἱ ἴῃς γεποναίθα βδῃσίιδγυ, δηὰ ἤη8}}γ τηδάδ οἴεγίηρβ (ο 4] 
[86 οἴεγ σοάϑβ ἴῃδἱ ῃδα 5ῃγίη 68 δἱ 5415. Ὁ βίοσγυ ἰοἱὰ ὈὉγ Ηεγού- 
οι! 15 γεν ἀἰβογεηῖ. Ης ρῥἱοίυγοβ δια Υ565 85 ἰογίυγίηρ Ῥβδιη- 

ΤΟ ἴς5 ΟΥ̓ ΟΓΌ ΘΙ ἰο 8 ΟΣ] άγεη, δουβίηρ (86 πγχυμλτων οὗ (ἢ ἀ6- 
(Ὠγοημοα Κίηρ᾽᾿β ἰδίῃογ, [δί8}ν νουπάϊηρ ἰ(ἢ6 Ὀ}]} ἰπ ψΒΙΟΏ ΑΡΙ5 
ἢδά γαο ΕἾ τλδηϊ εϑίεα ἢΐπι56}{ ἀπὰ πηακίηρ βροτγί οἱ ἴῃ 6 ἱτιαροβ 
ἴπ ἴῃς ἰεπρὶε οἱ Ῥιαΐ, (η6 (υΐο αν αἰνίηἱ γ οἱ Μετρ 5.17 ὙὍῆε 
(γαῖ 866 π8 ἴο Ὀ6 (δἰ δἱ ἤγβί 6 ννᾶβ ἀἰβροβϑά ἰο γεβρεοὶ (ἢ ου5- 
ἰοπβ δῃηἀ ργο)ιαΐςεβ οἱ (ἢ6 σοπμαυεγοα Ρθορὶο, θαΐ (Πα, αἰΐεγ δὶ5 
ΓεϊοΓη ἔγοτῃ ἢ15 ἀἰβαβδίγουβ ἐχρεαϊ ὕοῃ δραίηβίὶ ΕἸΠΪορίδ, ἢς ἰτεδιθα 
(Ὠθτλ δηὰ {Πεὶγ ροάβ 85 1 (ΠῈῪ ἼΕΓΘ ΓΕΒΡΟΏ51:016 ἔοσ 115 [4 1Ππ|Γ6. 
ΤΏρη, δοοογάϊηρ ἰο ὕΖϑβογ, ἴβεγα Ὠδρρεηθά “ἃ νΕΓΥ στεδὶ οδ  δτ- 
1 δδξεςϊπηρ “(ἃς ψΒοΙςε Ἰδηά,᾽ ἀυγίην νὨΙοῖ ἢ (Ὁ ΖΑΠοΥ) “Ρτο- 
(εοἰοά (ἢ6 [ἐς 0]6 ἀραίηϑι (ἢ τηἱρῃγ.᾽ δε δά ά5,---δηὰ (5 βἰδίθ- 
τηρηΐ βῆοννΒ (Ὠδὲ (Π6 γε] ρίουϑ ἰπίεγεβίβ οὗ [86 οουηίΓυ δδα {ΠεΓΈΌΥ 
βυ ἴεγοα βουουϑν,---ἰἢδί, ου (Π6 δοςδβϑίοη οὗ Πδγίιι5, ἢς νγᾶβ Ἷοζῃ- 
ΤῊ 55 ΟΠ Θα “ἴο Γαβίογε [Π6 Ὡ8Π|168 οὗ (Π6 ροάδ, {Πα ῖγ [θα] 65, (ΠΟ ν 
δηἀοντηθηΐβ δηα [ἢ6 ἀτγδηρεοπηθηΐ οἱ ἰμεὶγ [δαϑ5 ἰόγονογ.᾿Ἶ 

ΤῊς τγεῖσῃ οἱ Οαγργ5ο5 ψγὰ5 ἢοΐ 80 υπίογίυηδίς ἴογ (ῃ6 [6νν8. 
Ηδ 566118 ἴο πάνθ σοηηπδα ἰονναγὰ [Πθπ [ῃἢ6 ΡΟΙΟΥ δάορίοα ὉΥ͂ 
μιῖ5 Δῖῃογ, ἃ ρο οὐ νι ἢ ννὰβ ργυάδηϊ ἃ5 ψ 6 ]}] ἃ5 Πρ σαὶ, ἱπ νίον 
οἱ ΠΪ5 ἀοϑῖρψῃβ δραϊηβί Εργρί. ἮΝ εῶ δ δά οοπαιογεά ἰδὲ οουπ- 

ΕΥ̓ ἢ γᾶνα ῥγοοΐ οἵ 815 ἔδνουγ ΕΥ̓͂ βρδγίηρ {Πεὶγ [Ἐπ] ρ]6 δἱ ΕἸ ρηδη- 

ἄπο. 1, Βοψνενεγ, [6 Ὺ ποσὰ σΠογ βῃϊηρ ἀγθδῃ)β οὗ ἱπάθροηάθηςα 
βιρροϑίοα ὈΥ [ἢ ΘΑΥ ΠΟΥ Ργορείβ, Πὶβ8 γερυςδὕοη ἔοσ δ ουϑυ δηά 

ΟΓΌΘΙΥ πλυδὶ ἤᾶνα ΟΠ] δα ἘΠ6ῚΓ ἀγάοιγ δηα ἀσδίεγγοα Πθπὶ ἔγοπὶ 

δεοίν65 (πὶ οσοὐἱά δα ἰηἰεγργείεα ἰο (ποῖγ ἀἰβδανδηίασρο. Μοσε- 
ονεγ, Ὀεΐηρ οὐ ἴ86 τουίε ὈΥ νι ΐϊοῃ (ῃς Ῥογβίδῃ ἅΥτὴΥ οηΐογοα Ἐργρῖ, 

δηὰ ὈΥ ψὨϊςἢ ἴ{ Πδὰ ἴο Ὀδ τε-εηΐογοσδα, [Π6Υ πηυϑὲ τογο ἴδῃ ΟΠςα 

ἤανα Ὀδθὴ ΟὈ]ρεα ἴο τηδεὶ γεαυ ϑ ὕοηβ ἰπδΐ ΒΟΓΟΙΥ ἰαχοὰ {Ποὶγ 
ΒΘ ΠΟΥ γοϑοῦυγοθβ. [{ 15 ποῖ βυγργβίηρ, ἰπογείογε, (δι ἴΠ6γὰ 15 πὸ 

ονϊάθηςεο, ἱπ [86 ϑοῦρίυΓε5 οὐ εἰβονῃεγα, (μαΐ, ἀυτγίηρ ἴδ 6 τεῖρῃ οἵ 

4 Ῥειίε, 5:Σ., ἰἰϊ, 36ο 7. 
{ Ηετγοάοῖυβ, {ἰΐ, 14 7., 27 ἢ.» 37. 

Φ (ΟἹ. Ῥειείς, 11. ϊ, 2362. 7εαἀοιίδῃ, ἴῃ ἢ 5 Ἰεϊίες ἴο Βαροβοδ, 58 γ85 (αὶ “πὸ ᾿επηρῖοδα οἱ 
(ἢς κοάς οἱ Ἐπγρὶ πεσε 84}} ονετγοῦσιι" ὉΥ Οδιηῦγοεβ. Κερβονί οἱ δνηεμπεοπίαμ 1 σέο, 

18ο7, δο3 ἢ.; Κευμε Βὲδίίφμε, τοοῦ, 32ς ἥ. 

ἢ Κερονῖί οἱ ιδε δι πεοπίαν 1πεμμον, τροῦ, δο3 ἥ.; ἄευμε Βεδίέφως, τροϑ, 32ς ἢ. 
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Οαπιῦγϑεβ, (ΠΟΥ ταδ 6 ΔηΥ δίϊεηρί ἰο σοτρ[ εἴθ (ἢ ΘΙ Ρ]6 οὕ Ἔνυθῇ ἴο 
Ραυϊ {δεῖν εἰν Ἰηΐο ἃ ἀδίβηβ!ε ςοπαϊοη. [1{1|π6Γ6 ἃγα ΔΩΥ Ρ538118 
ΟΣ ΟἴδΕΣ ΠΠ ΟΓΆΓΥ τεπηδίἢ8 οὗ (ἰδς ρεγοα ἰῃ ἴῃς ΟΙα Τεβιδιηεηῖΐ, (ΠΟΥ 
Ἑδηδοῖ, ἔογ οὐνίοιβ γεδϑοηβ, Ὀ6 αἰ συ πο ἔτοῦλ ἴῃοβα οὗ (86 
ἰδιίες ραγὲ οἱ [6 τεΐίρῃ οἵ Ογτι5. 
ΤΟ τοοκ εβ5 γᾶ 5 οἱ δι γϑε8 ἴῃ Εγρρί πιδᾶβ (86 πδπιθ οἵ 

Ῥεγαία Βίβα ἰῃ (δὶ οουμσγ. Ὑῃ6 τυγάεγ οἱ Πἷβ ονπὶ Ὀτγοίδογ, 
Βαγάθβϑ, ψ Ὡς ἢς Π4ά ΕἸ ΠοΓίο βυςςοοαδα ἴῃ Ομ οΘδΙἑηρ, ΠΟῪ ὈΟΓΘ 

ἔπαί ἱπ (6 Δ᾽] πδίοη οἱ 15 οὐτῃ ρθορὶα Ὀγ (ἢς ἱπηροβίοτ (σοτηδίαϑ, 
ψῇ0 536ε1Ζοαὰ ἴῃς γος οὗ Ῥεγβῖα δηὰ ργοοϊαίτηθα ἢΐτηϑο! [ῃ6 πιΐ55- 
ἴησ 50η οὗ Ουγτυβ. ΜΈ εη [86 πενβ γεδοῃθα Ἐργρί (ἢ Κίηρ, 4]- 
(πουρῇ Βα δἱ ῃγϑΐ Ξβῆγδηϊς ἔγοσῃ ἃ οοηίοϑί ἰῃ νὨΪςἢ διισο655, ΠΟ νῈΓ 

6 δομιονεοὰ ἰξ, τηϑδηΐ ἰαϑίίηρ ἱπίδιηυ, δἱ ἰθηρίῃ, Ὀγ ἰῃ6 υτρεηΐ δά- 

γα οὗ Ὠὶβ οομ 56 ]Πογϑ, ρυΐ Ὠἰπι56} δὲ (ἢ 6 μεδα οὗ ἢΐ5 διταν δηά 
δίασίϑα ἴοσ Ῥεῖβίδ. ΏΘη ἢδ γεδοῃθα δυτία, πούνενοσ, [ῖ5 σουΓ- 

ἃρο [4116 Ὠἴτη, ἀπ, οΔ]Πηρ ἰορείῃοῦ (86 ΠΟΌΪ65 νἢο διἰοη δα ἢΐπὶ, 

Βε ἔγϑι οοῃίεβϑοα [86 δϑβαβϑίηδίοη οὗ Βαγάθβ δηὰ δρρεαϊβά ἴο 
ἰθε ἰο ἀείδσοηθ [86 υϑυγρεῦ, δηὰ (ἤδη σου θα δυϊοϊάο. Ἐ 
ΤὮιυ5, [δ [εἐτν8 τηυϑὶ Βαανὰ Ὀδεη διηοηρ ἴΠ6 ἢγϑί ἰο [θᾶ τη οὗ 8η δνεηΐ 
οἱ (6 στεδίεϑβὶ βἰσρειίδοδηςς ἴογ (Π6 πὶ δηά ἴΠΕῚγ ᾿πίογεβίβ. 

ὃ 3. ΡΑΒΙΌΒΊΙ, ΗΥ̓ΒΤΑΒΡΕΞΒ. 

Οαργϑεοβ, το δα ΠΟ 500, νὰϑ ΠΏΔΙΪΥ ϑιιοςοοάεα ὈΥ Πασγίι8 
Ἡγπίαβρεβ, γεργεβεηηρ ἃ οο]]δίογαὶ Ὀγαηδῃ οἵ 6 ΑἌδμαιηθηϊά8. 
Τῆς βίοσυ οὗ [6 τηοίῃοα ὈΥ το ἢ ἢ6 οδίδϊηοα (86 στον, 845 ρσίνεῃ 
ὃγ Ηετοάοίι5,7 5 [11] οἵ τοτηδηξς ἀεί 5. ὙΤῊΘ πον Κίηρ ἢϊπ- 
56}, ἴῃ (ἢ6 ᾿Π5ο ΓΙ Ρύοη δἰγεδαν οεἰϊοά, ρἶνοβ (ἢϊ5 σοηςΐβε δηα βίγηρ]ς 
δοςουηῖΐ οὗ (6 πτηδί(οῦ: 

“ὙὝΒοεσε νᾶ ποῖ ἃ πιδῃ, εἰἴμοσ Ῥογείδη οὐ Μεοαΐδη, οσ δὴν οὴς οἵ ουὐγ ἔδηιῖν, 
᾿8ὸ οοὐὰ ἀΐβροκϑεςβ οἱ ἴῃς οπρίσε τ 8 Οοπηδῖεβ, ἴῃς Μαρσίδη. Τδε δίδιε 
εατο Ὠίτα εχοεςαϊησὶγ. Ης 816 Ὁ} ΤΏΔΩΥ Ρόορὶς ψῆοὸ δὰ Κηοόνῃ ἴῃς οἱὰ 

Βατάεα; ἴοσ 1τῃ:15 γεδϑοη ἢς εἷενγ [Ὡς Ῥδορὶς, ἰεβῖ [πὲ ν 5βου]ὰ τεςορτῖθε Πίστη 88 

ὁ ΤΈο κδιεηεηϊ οἵ Ηξεγοάοϊυς (ΠΠ ἐτί., [ἱ, 64), ταὶ τς ἀεδία οἵ ἴῃς Κίηρ νγαβ δος ἀεῃίαὶ, ἰ5 
«οοἰτούϊκιεά Ὁγ ἴτἴθςε Βείβίυη ἱπεοτί ρου, ἴω πδίςι ατίυβ δᾶ γε ἐσργεβδὶν ἴμδὲ " ΟδιλΌγϑεβ, 
Κἰδίος δἐιιροῖί͵ ἀϊε. ΚΡ3, ἱ, ττ4. 
τ Ηΐ., πὶ, γ1 3. 
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ποῖ δεΐηρ Βαγάςβ, ἴῃς βοὴ οὗ Ογγιιβ. ὙΒεῖε γᾶς ποῖ δὴν οὔς Ὀοϊὰ ἐπουρῶ ἰο 
ΒΑΥ δυρῶϊ δραίηδξὶ Οοπιαίεβ, ἰὸς Μαρίδη, ὑπ} 1 αιτίνοα. ὙΒεη 1 ὑγαγοὰ ἴο 
Οσδσά. Οτιμαζὰ ὑσζουρῶϊ μεὶρ ἴο πιὲ. Οη ἴῃς τεπι ἀδν οὗ ἴδς τηοητὰ 
ἘἈλραγδαϊβη, ἰθδη ἰξ ν85 (Π81 1 εἷον (8 Οσοπιδίοβ, ἴδε Μαρίδη, δηὰ ὃς ςἰἰοί 
τη Ἧ8ο νόσὰ Ἠὶδ ἔο ονσεσβ. Αἱ ἴῃς ἔοσὶ πδιηδα ϑἰοιδοβοίοβ, ἰῃ ἴἢς αἰκίτγίει 
οὗ Μεάϊα «ςαἸ]εὰ Νίβεα, ἴπεῖο 1 εἷοενν ἢἰπ). 1 αἀἰπροκβοβϑϑο ἰπὶ οὗ ἴῃς διωρίσε. 
ΒΥ ἴδε αταος οὗ Οσηιδζὰ 1 Ῥεςδπα Κίησ. Ογιδζὰ κγδηϊδα τὴς ἴπ βοςρίτο. 

1 γὰ8 οἣς (Ὠϊηρ ἰο ἀἴϑροβε οὗ σοῃγδίεβ, δηά αυἱΐα δῃοίῃοσ, ἃ5 
Παγῖιι5 ϑοοὴ ἀἰϑοονογεά, ἴο ρεῖ ροβϑϑϑϑίοῃ οὗ (Π6 ρόονεσ (Παἰ (8ῃ)- 

Ὀγδ868 δα πίοϊάθα. Οπὸ δἔϊεγ δῃοίθοσ [ἢ 6 ὑγποῖραὶ ῥγονίηοθβ 
τεῦ 16, υη8} (ἢς ᾿ψῇο]ς οὗ (Π 6 εαϑίογῃ ἢ] οἱ [ῃ6 δ ρίγα, ὑῃπ 6 Γ 
νϑγίουβ ἰοβάθγβθ, νγᾶβ ἴπ ΔΓπῚ5 δραϊηϑί ἢπ|. ὙΠ6 [ΟἸ ον ηρς 15 ΐ5 
ςδίφίοσιιε οὗ (ἢ ἱπϑυγροηῖβ ἢ δά ἴο ΞΈΡΡΓγοβ5 Ὀείογα ἢ6 οουϊὰ 
ΟΔ]] ΠΣ 86 1}, 85 ἢ6 ἀο65 δὶ (86 θεριμηϊηρ οἱ [815 Βε ιϊϑέυη ᾿ηβοτῖρ- 
ὕοη,Ἐ “(ὃς ρτεδίὶ Κίηρ, ἴ[Π6 Κίπρ οὗ Κίηρθ, (Π6 Κὶπρ οἱ Ῥεγβία, (ἢ 8 
Ἰἱηρ οἱ (Ὡς ρῥγονϊηςαβ᾽": 

“Οπς ν88 πδιηδὰ Οοῃιδίοβ, ἴς Μαρίδη. Ηδς νᾶ8 8ῃ ἱπιροδῖοσζ; Ὦς βαἱ, 
1 δλ Βασγάεςς, [ὃς δοοὴ οὗ Ουσγιιβ. Ης τῆγεῖνν Ῥεγβία ἰπῖο σενοὶί. 

“Οηδ, δὴ ἱπιροδίοσ, νγ85 παπιοε ΑἸσίμοβ, ἃ ϑυβίδη. Ηδ (δι 5δἱα, 1 δπὶ ἴΠ6 
κίηρσ οἱ ϑυβίαῃα. Ηἶΐτ οσδυδοαὰ ϑυπίδηδ ἴο σενοῖὶ δραϊηϑδὶ τη6. 

“Οης ν859 παπιοὰ Νδαϊηϊα-Ὀεΐυ5, ἃ πδᾶνε οὗ Βαργίοη. Ἡς νδβ δὴ ἴπ)- 
Ῥοδῖοσ. Ης (δἢυβ 5αἰὰ, 1 δὰ Νροςδβοάγοβϑοσ, (86 βοὴ οὗ Ναροηΐάυβ. Ης 
οδυβεά Βαθγίοη ἰο γενοΐϊ. 
“ΟἿδ Μὰ8 8η ἱπιροδίοσ πδιηθὰ Μαγίεβ, ἃ Ῥεϊζβίδῃ. Ης ἴῆυ5 καϊὰ, 1 δηλ 

᾿πλδπαα, ἴδε Κίηρ οὗ ϑδυδίδηβ. Ἠς (ἄγεν ϑιιίδηδ ἰηΐο τε ε]]!οη. 
“Οπς ψ88 πδυοὰ Ῥηγσδοσίεβ, ἃ Μεαΐδη. Ηϊπ βρδζκο 1ἴσβ. Ης ἴδ ξαϊὰ, 1 

δ ΧΙ τ ες, οὗ ἴῃς τϑος οὗ Ογαχασεβ. Ἡΐ ρεγβυδάφα Μεαϊΐα ἴἰο τενοῖι. 
“Οπς ΜᾺ8 8 ἱπηροδίοσ πδιηθαὰ ΘΟ π]ε5, ἃ ἡδῆνςε οὗ ϑαραγίδβ. Ης 

ἴἢυ 8αἰὰ, 1 δὶ ἴἢς Κίηρ οὗ ϑαρατγίία, οὗ ἴῆε ταος οἵ Ἴγαχαῖεβ. Ης οδυβδεᾶ 
ϑδσαγιία ἴὸ σενοὶῖ. 
“τς νγἃ8 Δῆ ἱτηροδίοσ παπιδὰ Ῥηγαδίοβ, ἃ Μασγρίδῃη. Ηςξ τὺ 5δίά, 1 δπὶ 

ἴῃς Κίηρς οὗ Μεγρίδηα. Ης ἰἥτενν Μαγρίδηδ ἱπίο τενοῖξ. 

“Οης νγ88 8ῃ ἱπιροδῖοσ πδιηδὰ νεϊϑαδἴοβ, 8 Ῥοεσβίδῃ. ΗἨς (ἢ. 88], 1 81} 
Βαγάες, ἴῃς δοη οὗ Ογγυβ. Ης μεδάεα ἃ σϑ δε]! οη ἴῃ Ῥογβὶδ. 
“Ος 88 8ῆ ἱπῃηιροδῖογ παηδὰ Αὔδουβ, ἃ ἡδῖϊνε οὗ Αττηθεηΐδ. Ἡς (τὺ βαϊα, 

Ι δὴχ Νροςδβοάζοβϑοσ, ἴπὸ βοὴ οὗ Ναδοηΐάυβ. Ης ἴἄγενν Βαῦγίου ἰηἴο τγενοῖϊ.᾽ 

ΤῊ οουγαᾶρα δηά νίρουγ (Πδὶ Τλαγῖυβ Ὀγουρῃϊ ἴο 18 ΠογΟΌ ΘΔ ῃ 
(851 ἃγὰ διηδζίηρ; γεῖ (ἢ686 δβϑβϑϑη(.] αυ8}1168 νου Βαγάϊν ἢᾶνα 
ἃν 1]οα Ὠΐπλ), δα ἢ6 ποῖ Ὀδδη ΟΥΑΙ ϑυρροτγίοα ΟΥ̓ αν σαὶ 806 

Ξεῃογαΐβ, διηοης Ομ τν85 ἢ15 οὐσῃ ἰδίῃογ, Ἡγϑβίδϑρεβ. Ηδ ἢ1π|- 

4 ΚΡ ἰἱ, 126. 
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βοὶζ, Βδυηρ Δρργεδοη δα δηὰ ῥυηΐβηθα ΑἰΓη65 ἔογ οἰαἰ πη (ἢς 
σόνῃ οἱ ϑιυπίδηα, ἰυγηθα ἢ15 δίἰθμἴοη ἴο ΒΑΌΥ]Οηΐ8, ἩΠΟΓΟ, δἰζεγ 

δρηθηρ ἵπο ὑδι|ε85, δ ἰόοὸκ (86 οαρὶ 4] δηά ρῥυϊ ἰο ἀδαίῃ (Π6 ἱπι- 
Ροβίοσ, Νδαϊηϊδ- δεῖϊυβ. ῬΝΏΪΠΕ Β6 νγ88 (ἢ. εησαροα (ἢ ταϑβὶ οὗ (ἢ 
ῬΤΟΥΠοΟΕ8 γονοϊ θὰ. Α8 βοοῦ 88 ἢς γγ͵ὲβ ἴγθϑδ ἴο 40 80 ἢδ υττίοά ἴο 
Μούϊδ ἰο δΞϑϊΞῖ Ἡγάδχγιηο δραϊηϑὶ Ρῃγδοσίεβ, ΟΩΣ 6 ΟΥΟΓὮΓΟΥ 
ἴῃ 616 δηὰ ἄπ} εχεοουϊεά. ὙΜΏ16 Πόσα Βα βεηΐ ἃ ἴογος ἰηΐο 
ΘΑΡΆΓΕΔ, ὉΠ6Γ ΟΠ6 οἵἁ ἢ15 σΈΠΈγΑ]5, ν8ο ἀείεαίοα Θ᾽ ΓΑϊδοΒπλ65, ἴῃς 

υϑυγρίηρ Κίηρ, δηὰ Ὀγουρῃς Ὠἷπὶ ὈΔῸΚ ἃ ὑγϑομοσ. ΜοδηνῆὮΙο, 

ὙΠ ΘΟΙ6 5ϑἰβίδῃηςα ἔγομι Ὠΐπη, Αγθηϊα δὰ ὈδοῺ βυθάιοσα δηὰ 
Ἡγρείδϑρεβ δα γεβίογε ογάεγ ἰπ Ῥαγίῃϊα δηὰ Ἡγτοδηῖα. Τῆς 
βϑίτ ρ οἱ Βαςοίτίδ δα 4150 βι ρργεββϑεα (ἢ Ὀργιϑηρ ἰη Μαγρίδῃδ. 

ΕἸΏΔΙγ, Ταγίυι5 Ὠἰγηϑε!  88νν ἴῃς οηὰ οὗ (Π6 βϑεοοῃὰ ἴῃ Ῥεγϑὶα δηὰ 
Ατδοδοῦβ, ψὮ16 ΤΠίΔρθοσε5 τὰ8 βυθαυΐϊηρ (ἢ 5δοοηά ἰῃ ΒαΑΡγ- 
Ἰοηΐδ. Ἐ 
Το δῦονα οὐπε, Ὡς 15 ἱπίεπα θα τΘΓΕΙΥ ἰο ἰηάϊοδία (ἢ6 

ΡΓΟΌΔΟΪΕ ογάεσ οὗ ἰδ ὄνεηῖβ πιο οηδα, Γαρϊ ΘΟΏΥΘΥ 8 ΘΙΤΟΠΘ- 
ΟἿ ἱπηργεβϑίοη 1 Γείεγεηςθβ ἴο ἴ86 ἀυγαίοῃ οὗ [86 βίγιρρίε Ὀ6- 
ἵπθθῃ ᾿αγίυβ δηὰ 18 δάνογβασγίθβ. [{ γε! ἰδϑίθα δρουΐ ἰἢγθαε 
γολῖβ. ὙΒεῖα οὐρῃί ἴο Ὀ6 ῃο αἰ βου, τὰ ἰμ6 ἀδ4ί ρσίνοῃ, ἴο 
ςοπϑίγιςϊ ἃ ΠὨΣΟΠοΐοωγ οὗ ΒΪ5 νἹςίογί65; δαξ, υπἱογίυπδίοϊυ, δ Ποῦ ρῃ 

8 χίνοβ ἴῃ τχοητἢ δηὰ (Π6 ἀδγ οὗ {86 τηοηἢ ἴῃ δἰ ιοϑῖ ΘΥΘΓῪ οΔ86, 
Βε ἀοαϑ ποῖ τη οῃίοη (86 γεαγ ἰο τ Ὡς ἢ {Π656 ὈαΪοηρ,, ΟΓΥἹ ἀύτδῆσε ἢΪ5 
Πδλιταῖδνε 50 ἴῃδἱ ἴῃ 6 οὔ βϑίοη οδη Αἰνγδγβ 6 ΞΌΡΡΙΠΙο. 5681], 1ἰ 18 

Ροββϑίῦ]6, τι (ἢ6 Βεῖρ οὗ Βαρυ]οηΐδῃ Δ 0165 Ὀεϊοηρίηρ ἴἰο [ῃς Ρ6- 
Ποΐ, ἴο ἀδίεσιηϊηθ Δρργοχίγηδίο Υ ἃ πυ οΓ οὗ ἱπρογίδηϊ ἀδίεβ. 

Τῆι, (6 ἱπιροβίοσ Οοπιαίαβ τχυϑὲ ἤανα δεῖ ὉΡ [Ϊ5 εἰδίτα ἴο [ῃ6 
(ἤγοης οἱ Ῥεγϑὶα ἰἱῃ [η6 ϑργίῃρ οὗ ς22 Β.0.7 Τα ἀδδίῃ οἵ (ϑι- 
Ὀγθε5 οςουττοὰ ἰδία ἰπῃ (Π6 ΒΊΟΥ οὗ [86 886 γοαγ [Ι͂π (6 
ἰοΠονίηνσ διϊιμηη Οοπιδίεϑ γ88 ονογἤγονσῃ Ὁ Παγίι5,8 νἢο Ὀ6- 

ΦΆΕΡ5Ξ ἱ, τό ῶ., Νδϊάεῖκε, ΑῬΟ., κε]. 

 7᾿΄Ἀε ὕδιο οἱ γεᾶσ ἰβ ἀειετίποα γ᾽ ἃ ἰαδὶεὶ ἀδίεα ἰῃ “ Αἰτὸ [Αρεὶϊ!- Μίαν], ἰδδ γεαὰσ οἱ ἴῃς Ὀε- 
ρυίοᾳ οἱ ἰθς τείχη οὗ Βαγάες, κίπρ οἱ Βανγίος, κίηρ οἵ (πε ἰαπ δ." ΚΔ. ἱν, 29ς4}. ΤΉς γεδὺ 
οἷ  Ἷἶν πᾶνε ὕεεσι ς23 Β.Ο., 8ὲ Ῥτάδεκ (ΟΡ, ἱ, 166) δεϑετίβ, βίηοα (δι γε ταυϑὲ Βανε ὕθοη 

ἰδοιτηεὰ οἱ ἴδε ἐνεοὶ πϊπίη δ ἴον θεῖα δίίεῦ ἱξ οοςυϊτεῦ, δορὰ πγιϑὲ ἔδυ ἰοῦ 3ἴδρ ἴο πιοεῖ 
ὥς ὈξΌΓΡΕΙ γΕΣῪ δοοῦ δέϊετς [ἃς τεςεῖρί οὗ βυιςῖ ἱπίοττπαιίοη. Ης ἀἱὰ ποῖ, Βονενετσ, δοοογάϊης 
τὸ Ῥιάζοϊς Ὠἰπιοεῖ (ΟΜ Ῥ᾿, ἱ, 267)) εανε Ἐαγρὶ ὑπ! διε εργίησ οἵ 5228... ΤΉ, (μεσείοσε, να 8 
οραγ ἰθς γεας οὗ ἔνε Ὀεκίπηίης οἱ Οὐοπιδιςβ᾽ 5 υπυγραιίου. 
τηδεκ, ΟΜ ἷ, 175. ἢ Ῥτιάδεικ, ΟΜ, ἱ, 182. 



20 ΗΙΒΘΤΟΕΙΟΑΙ, ΒΑΓΚΟΞΚΟΌΝΒΌ 

ἔϑδι 8 τεῖση Ὀεοίογε (ἢ τ 16 οἱ Μδγοῦ, ς21 Βι.. ὙΤοπνδσγά [6 
εῃὰ οἵ (5 γεδγ οοσυττοά (ἢ 6 ἤγϑβί γονοῖὶ ἴῃ Βαρυίοη, ψ ἢ ΐο ἢ ρῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ οσουρίοα Ὠΐπη 1ηῸ}] [Π6 βυϊηπηοῦ οὗ ς2ο Β.0.,7 ἤδη ἢ περὶ 
ἰο Μεάϊα ἰο βηΐ5} (ἢ 5 0)]υσαίοη οἵ (μδὲ δηὰ [ῃς δα ]οϊπίηρ ῥγον- 
ἷπο65. ὙἼῊΠ6 ϑεζοοηά τγενοῖὶί οἱ ἴῃ6 ΒΑΟΥ]οηΐδη5, ψΐο ἢ 86 5 ἴο 
ἢδνα θϑθὴ ἴῃς ᾿αίοϑὶ οὗ ἴθεβε ὑγοίβϑίβ αγαίηϑί (Π6 διιι ΠΥ οὗ 
Πλαγίιι5, γγὰ8 ὈΓΟΌΔΌΙΥ οὶ βυρργεββϑεα Ὀεΐογε στο Β.Ο. 7 
Τ (διγῦγοεβ ἀϊθα ἴῃ [ῃ6 βυυμηεῦ οὗ 522 Β.0. δηὰ Οοπ,δῖοβ γγἃ3 

ονοσίβγονῃ Ὀεΐοσγε ἴΠ6 ἐπα οὗ (δ γεαγ, ἴῃς ἄγοι [}} γϑαγ οἱ [ῃ68 
τεῖίσῃ οἱ Παγῖυβ θεζδη στ Νίβδη (Μά γοῦ-Αρτὶ]) 521 Β.Ο., δηὰ (6 
βεςοη τὴ} [ἢς 8816 τῃοητἢ ἴῃ ς2ο, Ὀείογε 6 ἢδα δίκῃ Βαῦρυ- 
Ιοῃ [86 ἄγϑί ἔπη6. Νοῦν, “186 βεοοῃμὰ γεὰγ οἱ Παγίυβ (6 Κίηρ,᾽» 

“1ἰῃς 5ἰχίἢ τλοπίῇ,᾽᾽ δηὰ “186 ἔγϑί ἀδν οἱ (6 τηοηίἢ,᾽ ογ δρουὲ [88 

τα α]ς6 οὗ Αὐυγφυβί, 15 ἴ[Π6 ἀδία οἡ ψ Ὡς ἢ Ηδρραὶ Δρργοδομϑὰ Ζεγιῦ- 
4061 δηὰ 7οβῇυδ, ἰῃς (ἤδη οδάθγβ ἴῃ [ΘΓ 58] οω, ἢ ἃ Γλθϑβαρα 
ἔτγοῦι Ὑδῆνο γοαυγίηρ ἤθη ἴο γε] ἴῃς ἰορ]α, δηὰ ἰζ νγὰ5 
ΟἿΪΥ ἃ ἴεν ἀδγ8 ἰδίεσ. (δαί ἴῃς σόοσγκ γγὰβ8 δοίιδ!νγ Ὀόσυη. (ὦ. 
Ἡρ. εὖ" ὁ, [πῃ οἴβασ ψογάβ, (ἢς τηονοηθηΐ διηοηρ (86 [68 ἰο 
γε υ 4 (ἢ 6 ἰοπλρ]6 ἰοοκ ρῥἷαςος ᾿8ὲ ψΒδη [Πς ἰδίεβϑὶ ἤθννβ τοῦ ἴῃ 6 

Ἐδϑί βθοπηθα ἴο νδζσδηΐ ἰμθῖα ἰη ἐχροςοϊηρ (Π6 Θρθθαυ οο ]ΔΡ56 οὗ 
(86 Ῥεγβίδῃη ορῖγθ. ΤὨΪβ8 σδὴ Παγϊγ να Ὀδθα ἃ τλογα οοἰηςὶ- 
ἄεδηςθ. [1ΐ πιϑδῃβ (ἢδί, ψῃδίανοσ ΤΥ ἤάνα Ὀδθη (86 ΡοΪΟΥ οὗ 
Ογτγι8, ἰΠδΐ οὗ δΪ5 50 6580 δὰ ὈδΘἢ ΤΏΟΓΘ ΟΥ̓ [655 Γεργαβϑίῖνα, δηά 

(δαὶ (Π6 71ἐν, νῇο, δανίηρ οὔς οἱ [Ποῖ οὐ Σᾶσα ἴοσ ρΟνΟΓΏΟΓ, 

δὰ ΠΟΥ εοριη ἴο (ἰὴ οὗ δυίϊοποηλυ, ἰοοΚ ἰῃς ἢγϑί ἱδνοῦγαθ! 6 

ΟΡΡΟΓΌΠΠΥ ἴο ρῥγονιθ ἃ γα  γἱηρ- ΡοΪπὶ [οΓ μαι οἷς 5 Ὀτηθηΐ [ἢ 
1Π6 στον ηρ ΟΟΙΏΤ ΠΥ. 

ΎΠΟΓΟ ἰ5 Ω0 ἱῃΕ π] Δ ο0η. ἴῃ (Π6 ργορἤεοῖεβ οἱ Ηδρραὶ οὐ Ζοοδδ- 
τΙΔἢ (ηδὲ ἰἢ6 ῥγχο]θοῖ 86 σεγα υγρίηρ πιεῖ 1} ΔΠΥ ΟρΡΡοβίΠοη 

ἔγοιῃ (6 Ῥεγβίδη ρονογμιηθηῖ. Τῆς ΟὨΒΓΟΠΪΟΪΟΓ ἀοε8 ποὶ οἷαὶπ 
[81 δΔηγίΐηνσ 88 ἀοπα ἴο Πίηάογ ἱΐ, Ὀυΐ ἢ6 884γ5 [δ {π6 168 δα 

4 Τῆιϊς εἰλίετηεοϊ ἱς Ὀαϑεὰ οὔ ἃ ἰδυϊει ἀαιοὰ δε ἐπεηϊγ.δεοορά οὗ Αὐδ᾽΄ή (Εεὐυτυδλιν-- Ματοὶ) 
ἱῃ “ἰδ Ὀεοείπηίησ ̓ οἱ μἰδ τείψξῃγη. ΚΔ. ἱν, 302 |. 
{ Αςοοτάϊης ἴο Ἡετοάοῖυς (ἰϊϊ, 152), ἴδε εἰοχε οὗ ἔδε εἰζΐγ ἰδδιοὰ ἃ γεδῖ διὰ βΞονθῆ 

τυοη ἢ. 
1. 90 Μεγεσ, ΟΑ., ἱ, 6:3 ἢ. Ὀυποῖεοσ, ἰοϊ ον ίης Ηοτοδοῖυ, ὑεοϊοπρ (ἢ ς ἤτοι Βα γ οηΐδη 

τονοὶϊ ὑπ] (ἢ δυϊππιῶ οὗ ςιο Β.Ο., πιδκίηρ ἰἴ ΠΟ αΒΔΓΥ ἴὸ βυρροος παι ἴῃς Ξεςοπ νῶς ποῖ 
δυΡρργοδδοὰ ὑπ] ς17 Β.0. ΟἹ ΗΑ. νὶ, 230 ἢ.. 2140 ἥ., 270 ἥ. 
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ΠΟ ΒΟΟΏΘΓ θεσιῃ ΓΚ (Πδη Τδίίεηδὶ, [Ὡ6 ρονογηοῦ οὗ (ἢ 58 ΓΔΡῪ 
νεϑὶ οὗ [ῃ6 ΕἸΡὨΓΑία5, δηα Τογίδ! ἢ ΟΠ ΟΓβ, Δρρεδγοὰ δηά ἱπαιγοά 
νο Πδὰ ρίνεη {Π6 πὶ δυο (ο του ]ὰ (ἢ6 βϑαποίυδτγ. ὙΤΠΘΥ͂ 
Τρ θα ἰδὲ Ογγιβ δὰ ἀοπα 80 ἰῃ (6 ἢγϑὶ γϑδῦ οὗ ἢΪ5 γεῖρῃι, δηὰ 
[14ἰ ΘῃΘΘΠΡΔΖΖΑΣ ἢδα δοίυδι!ν δὰ (ἢς ἑουπαδἤοῃβ οὗ (με Ὀυ}}4- 
ἱῃρ δἱ (δαὶ πι6. Οὔ. Ἐζι. ςἾἷδ. ᾽ν. ὙΒογδρου [Π6 ρΡΌΝΕΙΠΟΓ Γε- 
Ροτίοὰ ἴο ἴδε Κίηρ, δϑκίηρ [Πδἰ 8η Ἵχδηγληδίϊοη Ὀ6 τηδάδ ἰο Δϑ.εῖ- 

ἰΔΐη τ ΒοΙΠοΓ δυο ἢ ἃ ἄδοῖθα μδὰ Ἔνὸσ θθθὴ ἰββδιθα. Οὐ ἘΖι. ςἷ. 
ΤΠ γοβ] ννᾶ5 (δὶ ἃ γοοοσὰ ἰο (ἢ15 οἴϊεςὶ ννγὰ8 ἰουῃὰ δἱ Εςραίδηβ, 

δὰ (ῃ6 σονεγηοῦ ψὰ5 1πϑίγιςίοα ηοί ἰο ἰηίογίογα τὴ [Π6 [6νν5 ἰῃ 

ἰδεῖγ ψόσῖ, Ὀυΐ γαῖ Γ ἰο δ358|5ὲ (86 πὶ ἔσο [86 Γανθῆι 65 οἱ 815 α15- 

ἰηςί, ἰη4ξ {86} πιὶραΐ “ΟΠ γ βδογῆςεβ οὗ ϑ'ψεεῖ βανοὺγ ἰο ἴῃς σοά 
οἱ Βεᾶνθῃ, δηὰ ὑγᾶὺ ἴογ ἴῃς 11 οὗ [Π6 Κίηρ δῃά ἢΐβ βοῃβ. Οὐ. 
Ἐσι. 6' ἅ-. 
Τῆς διε ον οὗ (18 δοοουηΐ 858 θδθη αἰβριίοα Ὀγ Ἧε]}- 

δδυβθη, ὑαὲ (ἢ ἰδ 6 ῃςΥ͂, ὄνε ἀηοηρ (Π6 τόσα γϑάϊοαὶ δα Ποτῖ- 

ἴε5, 15 ἰο δατϊὶ (μ4ΐ, ψΒοῖδοσ ἰδ6 ΓΒ γο ΙοΪογ, ἰο νῇοσα 1ἰ οὐνοβ 115 

Ργοβθηΐ ἔογσῃ, οοτηροβθα (ϑογδάς), σοι ρ θα (Κοβίεγβ) οὔ ΟἿΪΥ 

οὐὐϊοὰ (Κυδηθ) ἱξ, ἰξ σοηίδίῃ8 ποσα ΟΥ 1658 τηδίἊσαὶ οἱ ἃ ρϑηιϊ- 

᾿πεὶγ ὨἰΞίογςαὶ ομαγαοίοσ. ΤὨϊβ5 ορὶπίοῃ 8 ἔανουγοά ὈΥ (δα [0]- 
ον ηρ ΠΟὨ 5: ἀοΓΔ ΠΏ 5: 

ι. ΤΏ ρεπογαὶ ἱπργεβϑίοη πλδάθ ὈΥ (Π6 ϑ5ίοσυ, 85 Ἷοϊηραγθα, 
ἴος ἐχδιυρὶθ, τ τ' ", 47 5- οὐ 6" Α΄. 19. (ηδἱ 1ξ 15. ἰοπρογαία δηά 
Ρἰδυβῖθ ]6. 

2. Τῆς σοπϑογδοῃ ββόνῃ (ἢ6 [ἐνν8, ἢγϑί ὈῪ (86 ρονθγηοσ, δά 
ἴδεη Ὀγ ἴῃς Κίηγ, 15 ἴῃ Βαγτθοὴν τ] ἴῃ ἀεπδηα5 οἱ (86 ἢἰϑἰογῖςΔ] 

5ςὑΔὔοη. ὙΤἸἢδ τ 8οΙς Εδϑὶ Πδά σενοϊ θα δραϊηϑὲ Παγιβ; θὰΐ 85 

γεῖ (Βοσε μβαὰ Ὀδθη το ἰσοῦδ]ε ἰῃ (ἢ6 τεϑίεγῃ ρᾶγί οἱ ἴῃ 6 ΘΠ ΡΙ͂ΓΟ, 

ἀηά 1ἴ τνυᾶ5 νΟΓΥ ἀοβγδῦ ]α ἐΠ αἱ [ῃ15 ἰδία οὗ (Ὠΐηρβ βῃοια σοη πα. 
Τμαῖὶ (6 Κίῃρ το] 156 ἃ (ἢ15 8. οἴδασ ἴσοι 18 ἰγεδίϊτηθηΐς οἱ (ῃ6 ο856 
οἱ Οτοεῖοβ, {86 βδίγαρ οἱ 1,γαΐα, ψῇο νγὰ8 ηοΐ γειηονϑά, δ Πουρ ἢ 
ἢς γβ Κποννῃ ἰο δ 56.ΓΕΙΪΥ αἰ 3] ογαὶ, ἀηῈ}} [ἢ 6 Θοαϑίθγῃ ῥγονίηοθβ 

δὰ δοοη γϑάιυςθα ἰο βιδη)5θοη.7 ῬτοΟΌΔΟΙΥ Ταϊίοηδὶ δα τε- 

“Ἐς «ἢ. ὙΒε ἱεχὶ δά άϑ ἃ εἴδυβε τεωάεγοά (δίϊεν (ᾧ ὅ) ἰὰ ἈΡ'. "πὰ το Βπίβῃ τη 18 ψν8}}"" 
ναὶ ἂς νοςδ!ϑαοα οἵ ΚΣ ΘΝ ἱπάϊοαῖεβ ἴμαὶ πε 7ενν5 τεαὰ μυῶν, [σμνάαέοης, 88 ἰπ ν. 18. 

ἤκυρι (5807᾽.) τεχατάς ἰξ α5 ἴς Αγαγηαῖς ἔογπι οὗ ἀτρν, δῇ Αβδυτίαπ πνογὰ ον ταμομαγυ. [8 

ΚΡ. Β οτος, τπὸ τοῖς εἴδυϑε 5 ὈΓΟΡΔΌΪΥ δὴ δοζσζείίοω. 
{ Ἠετούοίυς, ᾿ξ, 120 ἢ. 
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οοἰνοά ᾿ῃϑίτις 0η8 ἴο ΚΟΕΡ ἃ οἶοβα ναῖον ὕροὴ ἢ15 αἰβίγιοεϊ, διε ποῖ 
ἴο ογδαΐδ ὑπ ΘΟ Έ55ΆΓῪ τς ἴοη. ἈΝΏΘΩη [86 ο8436 οΔπ|6 Ὀεΐογο δ Γι15, 

ἢς νου] παίυγα!ν πλάκα ἱΐ ἃ ροϊπὶ ἰο Βοποὺγ ἃ ἀθοζεα οὗ δΪ8 σγεδῖ 
ΡΓδάθοοϑϑογ, Κποσίηρ [Πδὲ, Οπος ΗΣΤΩΪ βεδίθα Ὡροὴ ἢ15 ἴἤγομθ, ἢ6 
οοὐ]ὰ ΘΑ ϑΣγ σἤ ΘΟ ΔῺῪ ἀριι86 οἵ Π]5 ΣΘΑΙ ΠΥ Ὁγ (ἢς [68 οἱ Τεγυ- 
5861. 

3. Τῆς τηοηὔοῃ οἱ ΘΠ βΑΖΖΑΓ (ςἶ) ἰ8 βἰρηϊβοδηῖ. [{ 58ονγ8 
(η4ι (86 (Πγοηίοϊοσ, νῇθη ἢς ᾿πἰτοαπορά ἰΐ, νγα5 θοσγονίηρ ἔγοπὶ Δ} 

Οἷ6Γ ϑοῦγοο, 8 ϑουγος ἔγοιῃ ψὨϊοὮ, πῃ οἢ. 2, Β6 ἰουμηά γϑϑϑοῃ ἴοῦ 

ἀἰδεγίηρ, δῃὰ ἴῃ νος, οα (15 δοοουηΐ, ἴῃς τεδάοῦ βου] Ὦδνα 

(ἢ6 στγεδίογ ςοῃβάθῃςα. 
4. Βεὴ (δες [εν θερδῃ ψόοσκ οἡ (6 ἰοπηρὶς, Μεαΐδ νγᾶ8 ἰῃ γο- 

ΒΕ] Ποη; Ὀυΐ, Όγ (πε ἄστηθ ἴῃς τερογί οὗ Ταϊβηδὶ γεδομθαὰ ἢ δγίυ5, 

6 δὰ τεορδίηθα Ἴομίγοὶ οὗ ἴῃ6 ῥγονΐῃοθ, ἱποϊυδϊηρ Ἐκθαίδηδ, 
ΜΒ ογα (ἢ οὐϊςοὶ οὗ Ογτιι8 νγὰβ8 βηδ}γ αἰϑοονεγοά. (Γ΄. Εζι. 63, 

ς. Το ἂῦε σογίδίη δδίιγοβ οὗ [Π6 τεβοτρίὶ ἴῃ γερὶν ἴο Ταῖϊο- 
πδὶ (ΕΖζυ. 65 5.) πα 5ρθᾶκ ἔογ 115 ρεπυΐπεπεββ. ΤΒυβ, ἴῃς γοαιδϑὲ 
ἴον δῃ ᾿πίεγεϑί 1 [86 ᾿γΑΥ ΓΒ οὗ ἴῃς ᾿ΟγϑΒρΡοΓβ οἱ Ὑδάπε (ν. ἢ 
ΓΕΠΊΪ 45 οἠς οἱ Ογτιι8᾽5 ΔρΡΡ6Δ] ἰο (Π6 σοάβ ἰπδἰ Πα δα γεϑίογοα ἴο 
τοῖς βῃΓ 68 ἴο ἱπίογοθαδ ἴοσγ πὶ δηὰ (διῦγβος τ ἢ Βοὶ δηὰ 
Νερο; Ἐ ΜὮ1Ὸ τ[ὴ6 ψαγηΐηρ δραϊηβὶ ἰδιρεῦηρ ἢ (Π6 ἄδογοα 
(ν. ᾿ 85 ἃ ρδγδι]οὶ ἰπ [86 οοποϊυβίοη οἱ ἴῃς ΒΘ ἰβίυη ἱμϑο Ρὕοη 

ὙΠ ΕΓ Δ Γ1.5 ὨΙΠ1561{ 88 γ5: 
“ἮΙ, βοοίηρ (ἢϊ5 Δ [εἰ δῃά (μεϑὲ ἤσυγεβ, ἴδοι! 514}1 ἰη͵υτα [ὨΘ τὰ, 

δηα 584} ποΐ ργέβεγνα (ἢ θῖ 845 ἰοηρ' 85 [ὮΥ 5θθα δπάυγαβ, [6 ΠΊΔΥ 

Οὐδζὰ Ῥὲ (ὮΥ ΘΠΘΠΥ, δηὰ τηδγοϑὶ ἴοι δ6 οἢ1141655, δπὰ ἰ(δδΐ 
ΜῈ ἢ (ἤου τιᾶγεϑὶ ἀο τὺ ΟΥ̓ ΔΖὰ οὐγβα ἴογ [Π 66." 
ΤΕ οὐγ86 ἴῃ ν. 15, Βουονοσ, 15 [5}}Υ βυδρεοίοα οὗ Ὀεΐηρ 88 ἰῃίεσγ- 

Ροϊδοιμ 
7 πγυϑὲ Ὦᾶνα Δ ΚΟῚ 5οΠπΊ6 {{πΠΊ6, 56 νυ γδὶ τη ἢ 8, ἰοῦ Τ ιίθηδὶ ἴο 

δει ἰβ ᾿ἱπβίτυςοηβΒ. ΜοδηνῆΣδ (86 [ετνγ8 ργοςεοάθα ἢ {πον 
ΜΚ. ΑἹ Βγϑὶ (86. ντουρῃϊ ] ἢ ἔσνογ 5}, (Δ η 8.8] ΘΠΘΓγ. ΟἿ 
(86 ὑποηίγ-ουγίἢ οὗ [86 πίη το (ΒΘ οο ΕΓ, 520 Β.6.), 186 

Θη διυιβίαϑηι 5θ 8 ἰὸ ἢδνα γοδοῃθα 115 μεῖσῃξῖ. Τΐβ 18 (6 4αίδ 
ου ΜΏΣΟἢ Ηδρραὶ ργορμεβίθα (6 ἀεδίγυσίίοη οὗ “(ἢδ 5ἰγθηρίῃ οὗ 
(86 Κίπράοπιβ οἵ ἴῃ6 πδίίοπβ." Οὐ. 22. Τιαῖογ (6 νοῦ Ὀεζδη 

4 ΚΒ. {ἰ, 2, τ26 "Ἠ Τ Μεγεσ, Ε7. 51. 
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ἴο ἄγαζ. Αἱ ΔῃΥ γϑῖο, Ζεοδαγίδῃ, ἴῃ 45 '" οἱ ἢἷβ ργορῃβοΐεβ, ρὶς- 
ἴυγε8 ἴΠε [215Κ Ρείογε Ζεγι θα ῦ 6] δηα 8 88ϑοςίδίθϑ ἃ5 ἃ “"πιουῃ- 
(Δἰη.᾽ [10 (Βεγ ΒηΑΠΪΥ τεοεῖνοα ΔῊΥ 853βἰβίδηςθ ἔγοπιὶ ἴῃ6 σονεγῃ- 

τηδῃΐϊ, ἰἴ τηυϑὲ να Ὀδοη ἀεἰαγεοα ΤΩΔΗΥ ΟΠ, ἃ5 80.0}} στδηῖβ 
8ΓῈ δρί ἰο Ρ6, ἴοσ, δοοογαΐηρ ἰο [86 (Βγοηίοϊον (Εζσυ. 65), (δε ἰεπιρ]ς 
νγχὰ8 ποῖ Τοιρίεἰδα ὑπ} ἰ(ἢς [ηἱγτὰ οὗ Αὐδγ ἰῃ (Π6 5ἰχῖ γϑᾶγ οἱ 
Ὠαυβ, ΟΓΥ ἘΦΌΓΙΔΓΥ, 515 Β.6.Ψ 

ΕΤΥ ϑοῦια {π|6 δίζοσ ἴῃς βιιρργεβδίοη οὗ ἴΠ6 σγεδὶ ὑργίϑίησ ἴῃ 
(6 Ἐπβὶ Παγίυβ νγγᾶβ8 ερὶογθα ἴῃ Ξἰγεηρίμοηΐϊηρ ἢἷ98 ΠΒοΪὰ οἡ ἢ 8 

νδϑὶ ἀοχηϊπίοηβϑ. Τὸ (Πϊ5 ἐπά δ τετηονοὰ δι οι ΞΔ 05, ᾿Κα 

Οτοείςβ, οσσυρίεα 5ἰταίεριὶς ροϊηίβ 'π [παϊὰ δῃηὰ Αϑὶα Μίμῃοῦ δηὰ 
᾿ΠΟΓΤΟΌΦὮΙΥ τοοσρδηϊβοα ἴῃ 6 δ ρῖγα. [Ι͂ἢ ἴῃς οουζϑε οὗ (Π656 δεοῦν- 
165 Βς δὰ ἰο ἀενοῖε βοιηδ δί(εηϊοη ἰο Εαγρί, ῆεγο Αγγδπηάεϑ, 
8Δῃ Δρροϊπῖοθε οὗ (ϑιῦγϑεβ, γγἃ5 πϑυγρὶηρ ΓοΟυγδ] πο] ἢ δΔηαἀ ῥγο- 

νοκίηρ αἰϑογάοσ. Ῥδγῆδρβ Π6 Πδὰ δἰγεδαγ ξεηΐ ὕζΖδμογ, δὴ οἰξοϊδὶ 
ΔΙΓΕΔΑΥῪ (ρ. 15) πιοη οηοά, ἰο Τερδῖγ ϑοπγα οὗ ἴῃς ἀδπιασε ἄοης ἴο 
(ἢὴ6 σΟΌΠΕΥ ΟΥ̓ ἷ8 ργϑάδοθθθοῦ. ΕἸἾΠΑΙΪΥ ἢς δἰ πη56}} νἱϑιιοὰ 
Ἐχγρί. ὍΤΒοῖα 15 Πο αἰγεοῖ ονϊάθηςα θεατὴς οὐ ἴδς ἀδίε οἵ (ἢϊ5 

νἱϑῖί, Ὀυΐ Πεαδιλδηη,Ἷ ΟΥ̓ σομπἱπῖτρ Δπ ἰπϑογ ρύοη γϑοοσαϊηρ (ἢ 6 
ἀεδίδ οἵ δὴ Αρὶβ στὰ ἃ ποῦςς ὈΥ Ῥοϊγαηυβζ οὗ ἃ τεναγά οἴεγοὰ 
ὈΥ ἰδ Κίηρ ίογ ἴδ αἰἸβοονεγυ οἱ δῃοίδεγ, 85 τηδάς ἰξ Δρρθδγ [Πδΐί 
1 ψγᾶ5, ΟΥΓ Ὀόρδῃ, ἰη ΗΪ5 ἰουγίἢ γοᾶγ, (ἢδί 18 517 Βισ.ὃ Ηἰ5 ἢγϑί δεῖ 
ΝΔ3 ἴο ἀδροβὲ ἅπά Ὄχϑουῖίε ἴδ6 βαίγαρ. ὙΠθη Πα ῥγοςθααρα ἴο γο- 
βίογε ογάοχγ, ἰμϑετυἴ6 ὩΘΟΘΘΒΑΓΥ τείοστῃβ, δηὰ οἴ βογυν8ε αἰ βρΙΑΥ ἢ 5 

ψΒύοτ, δηα ΟΠ ςΘΏΟΥ 845 8 γυϊοσ. ΤὍΠα στοδίοϑι οἱ 5 ὑπάογίαι- 
ἴηρβ8 τγ͵ἃ8 ἴῃ 6 038] ὈΥ τ ὩΪΟΣ ἢς ρῥἰαηηδα ἴο σοπποςοΐ ἴδ6 ΝΠ]6 ὙΠ 
(ἃς Βεοαὰ 568, δηὰ (ἢυ8 ὀορεῆ σοι υηϊοδίίοη ὈΥ δία Ὀοίγθθη 
Ῥεγβῖα δῃὰ ἴῃς Μεαϊοσγαηθδῃ. ἘΞ 
ΤὨΘ ρῥγέβεῆςα οἱ αγίυβ ἰη ἴδ ᾿νύεϑὶ νγὰ8 ἃ Ὀοοῦ, ηοΐ ΟὨΪΥ ἰο 

ἙἘφγρί, θυΐ ἰο Ῥαϊεβῦπθ. Ηδ πρδὺ Πᾶνα νυἹϑι (θὰ [ΘΓ 38] θη 85 ἢθ 
μαϑϑοά ἰπγουρῇ [Π6 σΟΥΠΙΓΥ δηα, Παν]ηρ ῬΕΓΘΟΏΔΙΥ ἱπϑροςοίοα (ἢς 
Γισησ (ΘΠ Ρ]6, ταδάς ἔυγί 6 Γ ργον 5] 00. [ογ 118 σοι ρ]Θὕἄοη. Αἱ δΔῃγ 

4 Τῆς οουηῦγ σοῦ πο Ὠατγῖι βοΐ Ὀσδηον οὐ τι ΐδ πιίξδίου, δοςονάϊης ἴο Ῥειτίε (75., 
ἰδ, 362), ττι88 Αγδπι, ϑγτία, δυῖ, δοοογάΐπα ἴο Βγυφποῖ (ΠΗ ἐπὶ., ἰδ, 305), ΕἸδπ:. 

ΤΟᾺΑ., 236]. 1 υἱῖ, αἱ, 7. ἢ 80 αἱΞο Νδίάεκεο, 4δΟ., 4ι. 
80 Ἰγεοδετηδηη, Οἅ΄., 241}. Τῆε ὑτο)οςὶ 'νσδϑ δρδηδοωσά βεοδυδε Ὀδγίυβ᾽ 5 εηρίπεοτε ἰοἱἡ Ἠΐπὶ 

ἴοι ἱο Ἰενεῖ οὗ (ες Ἐεὰ ὅε8 πῶς ίσβεον ἴδῃ ἴ[μδὶ οὗ Ἐφσγρὶ δυά ἴπδῖ, τπογείογε, (ἢ (ἰς οΔηδὶ 
πεῖς ορεπεὰ {πε ςουσίτυ πουϊὰ Ὀε βοοάεά, 
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γαῖθ, [6 ἰΔίοβϑί οὗ Ζεϑοῃαγδ 8 ργορῃδοῖθβ, ψ]οἢ 15 ἀδίοα ἴῃ (ἢ6 
ἰουγἢ γεοᾶγ οὗ Παγῖι5 (γ}), ἰῃ 115 ἰοηθ δηὰ Ἴοηΐοηϊ ἰπαἰςδίοβ ἱπι- 

Ρῥγονθὰ Ἴοῃάϊοηβ. [{ 18 δνϊάἀθηΐ ἐπὶ, θη ἰΐ νγὰ8 ντὶ θη, (ἢ 6 

]εν8, γῆο Πα ῥγον]ουβὶν θδθη δ᾽ πιοϑί θη γον οοηδησα ἴἰο Τεγι- 
5861, δΔηἋ σομϑίδη ἢν δηηογοά, 8ἃ5 [86 } ψεηΐ δηά Ἵδιηθ, ὈΥ (86 

κΔανογβαΓΥ,᾽ δὰ Ὀερυῃ ἰοὸ ΟΠΟΌΡΥ ἴδ6 ϑυττουπαϊηρσ σΟΙΠΕΓΥ δηὰ 
δηΐου (ες ἔγυ 8 οὗ ογάδ δηὰ ϑβεουγίγ. Οὐ 8,5 5.. Ὑμείγ ἰάθὰβ 
ἢδα ΠΟΘ ΏΨ 116 σμδηρεοα τ (Βεἰγ οεἰγουχμηβίδηςθβ. ὍΠΟΥ δὰ ἰαἰά 
αϑὶά6, ἰοῦ ἴ86 πις Ὀεΐηρ, ἰΒοῖγ ρος] δϑρί γα 8,---Ζεγ Δ 6] 
5 ηοΐ πιοη Ποησά,---ςοηΐεηϊ [δ΄ [ἐγ 5816πὶ 5ῃου] 4 Ὀ6, ποί [Π6 σδρὶ- 

[Δ] οἱ ἃ στεαῖ, ἱπάερεημάδηϊ Κίησάοιι, Ὀυΐ, 85 ἰῃ ἴῃ νἱβίοῃϑβ οἵ [86 
ϑεςοηᾷ 5888}, ἃ βϑδηςίυδγΥ ἴογ 41} ηδΐοηβ. Οὔ. 853 -. Νοῖο, ἴοο, 
([ἢ6 οἰ ρἢ4515 (6 ρῥγορμεῖ, ἰῇ οἢϑ. 7 7., ἰ8γΥγ8 ὕροὴ 506, ΠΊΘΓΟΥ, 

εἰς., δηα ἐς οἰδαγηθββ 1 το Πα ἰοδοθ65 ἰῃ4ἰ [86 ῥγδςῦςς 
οἵ (ἢ 686 ΠΟΙΏΘΙΥ νἱγέι165 15 ([η6 οοπαϊοη οἱ (ἢ6 ςοη πηπ6α δηἸογηηοηΐ 

ΌῪ ἴδε ἱπάϊνϊ 8] δηα [86 οοτατηυ" οἱ [ΒὨ6 ἔδνου οὗ Ὑδῆνοδ. 



ΗΛΑΟΟΘΑΙ ΑΝῸ ΗἸΝ ΡΕΟΡΗΕΟΙΒΕΞ. 

δ΄. ΤΗΕ ΡΕΒΒΟΝΑΙ͂, ΗΕἸΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΣΤ. 

Τς ργορδεῖ Ηδρραὶ 19 Κποῦσῃ ΟὨΪΥ [Βγουρὰ ἷ8 θοοΚ. ὙὍταο, 
ὃς 8 τηρη οηδά νὴ} ΖΘοΒαγίδ πῃ ἘΖΥ. οἷ δηά 6.5, νυΐ (ἢς 5ἰαἴο- 
Πηθηῖ5 ἴΠ6γα ἐουηα ΔΓΘ 50 οἰ γ Ὀαϑθά οὐ ἴῃς Ὀοοκ δἰ θαίοαὰ ἴο 
ἴηι ([ἢδὶ ΠΟΥ ἀγα οἵ πο νδὶιια ὀχοορί ἴο ϑῃον (μδὶ ἃ στίϊοσ δροιυΐ 
ἰἢς θερίπηΐηρ οἵ ἴμς ἰμἰγὰ σου Β.Ο. Ρεϊενοά Ηἷπὶ ἰο ἢᾶνα θθθῃ 
ἃ Ὠἰδίογο4] οςμδγαςίοεσ. Νοῦ 15 ἴβεγα δὴν αἰγεςὶ ἱηξοστηδίοη ἴῃ ἴῃς 
ὑοοῖκ οὗ Ηαιγραὶ τ ῖἢ τοίεγεπος ἰοὸ (ἢ ς οτρίπ οὐ ρϑῦβοῃμδὶ ἢἰϑίοσυ οὗ 
115 δυΐδογ. [πῃ σηοβί οἵδε οδϑθ8 ἴῃ. πδπὴθ οὗ (Ὡς ργορῃοί᾽ 8 [δ μ6Γ 
5 ρίνεηῃ ([5. 1), οὐ ἐμαὶ οἵ (6 ρίαος οὗ ἷβ. δἱγί ΟΥ γαβϑίάθησα 

(Αι. 1), οΥ Βοιδ (76. τ); θυΐ ἢδγο θοίἢ ἃζὸ οὐτοα. ΤῊ Ϊ5 ἔαςί, 
ἰοροίβοῦ τ (ἰδ ἔσθ ογ εἰγουπηβίδηςε (Π4ὲ (Ὠ6 Ἡδῦγον ποσὰ δαρ- 
ξαΥ ἘΤΩΔΥ Τηδδῃ 727 7εας:ἰδ, ρῖνε8 ϑοπηε ρ]δυβ Ὁἱγ ἰο [86 Ὠγροίἢ- 
εϑἰ5 7 (ῃδὲ 115 θοοΚ, ΠΚὸ (δι οὗ Μαϊδοῆὶ, ννὰβ οὔ ρί μα! δῃ δποηγ- 
[005 ΌΓΚ, δηά (Πδὶ (6 παὴς Παρραΐ, τλοσα οοιτοοῖγ, Πάρραγ, 

ΝΔ5 ρίνεῃ ἰο ἰΐ θεοδυϑε [Π6 Ρργορῇεδοὶαβ ἰζ οοηϊδίηοα ψοΓα 8}} ἀδιίοα 
οἢ [ξαϑί-αγϑ. ΤῊ πη Ἡαρραΐ, ονενεσ, αἰ ἴεγβ ἔσο ΜἹαϊαολὶ 

ἴῃ (δὶ, 45 ψ11 6 βϑῇῆονῃ ἰῃ ἴῃ σοτημπγθηΐ5, ἰΐ σδῃ Ὀ6 τοξειτοά ἴο 8 
ὨΌΠΊΘΓΟΙ 35 ς458 δανίηρ (6 5ατὴθ ἴοστη. Μογθονεγ, ψ ἢ }]6 ἱΐ ἰβ (σας. 

ἴδδί ([ῃ6 ἢγβί οὗ ([ῃε ργορῇδςοῖεβ δι υϊοὰ ἰο Ηαρραὶ νγὰβ ἀεἰϊνεγοά 
οη ἴῃς ἢγϑὶ οἱ ἴῃ 6 πηοηίἢ, δηὰ (ἢ6 βεοοηὰ οἡ (6 βανθῆῖῃ ἀδὺ οὗ 

ἂς εαϑὲ οὗ ΤΑΌοθγηδο οβ, 1 (Πογα 15, 85 Απάγέ ἢϊτηϑο} δαγηΐΐβ, ἢῸ 

εὐάοηςοα (ἢδὲ [86 Ὀπγεηίγ-ἰουγίἢ οἵ ἴῃς πἰπίῃ τγὰβ8 ὄνοῦ Το ουγαϊθα 
ἃ5 ἃ [ἐϑἶν] Ὀγ (86 Ηερτονβ. ὙΠΟΤγε 15, ἰπεγοίοσε, ἃ5 ροοὰ ρστουπά 

[ογ δοοερηρ (Π6 Β᾽ϑἰοτίςαὶ γε] γ οἱ Ηαρραὶ 845 [μδΐ, [Ὁ Ἔχδιρὶα, 

οἱ Ηρακκυκ. 
ΤΌΤΕ νγὰ8 οὐγγοηΐ διηοηρ [ἢ6 ΘΑΥΪγ ΟἸἸ γϑι 85 ἃ τηοτα οὐ 1658 

"πὶ 1 Απάτέ, 8. 
4 ἴη ἰὃο εατεβὲ γεΐεγοποος ἴο τπἰς [οδδὶ ἰϊ ἰδ οὶ ἀαϊοι, Ὀυὶ ἔτοτῃ ἴῃς πιὸ οὗ ἘΖοςΝἰεὶ οηνσατὰ 

ἃ Ὀεξζλὴ αῃ (ἢ ἀἰοοητῃ οὗ {πὸ 5ενεηῖδ τπιοηῖῃ. ΟἹ. ΕΖ. 4955. 1ν. 2183. ΕΒ. αὐτὶ, Ῥεαςίς, ξ τα; 

Νοπδοῖ, Αγελ., ἃ, 18ο. 
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ἀϊδβηςι ἰγδαϊοῃ ἰο 186 εβεςϊ (Π4ἰ Ηδρραὶ νγὰβ οἵ ρυ θυ ᾿ποαρσα. 
τ ἀρΡΡδδσβ ἰῇ ἃ ϑβίδίεηρηϊ οἱ ἃ Ἵογίδίη Ποσοίμθυβ, βοτὰ Ὠδ6- 

᾿ 1280} Ἐ ἰάθη 65 ἢ ἃ Οῖϑθορ οὗ Τγτε οὗ [ῃ6 586 ἤδηη6, [Πδῖ, 
ψῃοη Ηδρραὶ αἰοά, “Π6 τὰβ θυγίοὰ ψ 11 ΒΟΠΟΙΓ Πδᾶγ ἴΒ6 5ερὺ]- 

αοἶγα οὗ (ἢ ῥγίοβίβ, νβογα ἢ 6 ῥγίθϑίβ σγεγα συβίοση εν Βυγοα;» 7 
θυϊ 1ἰ 15 ρίνθῃ ἴῃ ἃ πῖοσε ςοτηρίείς ἴογῃι ὈΥ Ηδβυοδῖι8, 0 5805 
(δαὶ ἰἢς ῥσορδεῖ ““μψὰϑ θυγίεα ἢξᾶγ (ἢ βερυϊοῆγα οἱ ἴ8ε ῥγίεϑίβ 
ΜΠ Βοηουγ, Κὸ ἴδ, θεσαυθα μ6 ψ88 οἵ ῥγίθϑ νυ βίοςκ. ἢ Σ 1 

5ῃου 4 4130 θ6 ῃοϊδα 85 ἱἢ ΠΑΓΙΏΟΩΥ Ὑ] ἢ (ἢ 15 ἰΓδαοη (Παΐ, ἴῃ 1[ῃ6 

γογβίοηβ, 6 ἤδη οἵ Ηδρραὶ Δρρθᾶγβ ἴῃ ἰδ {165 οὗ δος οὗ ἴῃ 6 

Ῥβδὶ πη ΤῊΪ5 δχίθγῃδὶ (θϑ ΕἸ ΓΠΟΩΥ ἰ5 ποῖ ἴῃ 1156} οὗ 80 τηυςἢ να], 

θυΐ ἴἴ νουἹὰ ἀδϑεγνα τοσο ϑετουϑ σοηβίἀογδίίοη 1ξ {Π6ΓῸ ΤΌΤ 
ἰΠ(ΟΓΏΔ] ον] άθηςθ ἴο βϑυρρογί 1. ὙὭογα ἀγα ἴῃοβα ψῃο οἰαὶπὶ (ἢ δί 
{ΒΓ 15 βϑυς ἢ ονυνάθηοςθ. ὙΒΕΥ Βπά ἱΐ, πγϑῖ, ἴῃ (6 ἰοῃς δηά ρυγ- 
Ροβα οἱ ἴῃς Ῥοοκ, ψῆϊοἢ 5θεπβ ἴο (δ ἴο ὈεῖΓαΥ (ἢ Ρεγϑοηδὶ ἰη- 
[εγοϑί οἵ ἃ ργθϑί ἰῃ (Π6 τεβϑίογδ ἴοη οἱ (6 ὑγογϑῆϊρ ὈΥ ΜΠ οὮ ἢἷβ οἵ- 
ἀεγ δὰ 8ι.05815ἰ6α Ὀεΐογε [Ὡς ΕΧΙΟ; ἘΕ δηά, βεοοηά, ἰῃ (86 ργορ οί 
(ἈΓΑ ΠΑΥ  Ὑ, 458 αἰβρίαγθά πῃ 21} ζ-, τ ἢ τηδίίεγβ οἡ ψἢῖςἢ Πα δ΄ πι- 
56} τοργεβθηΐϊβ ἰῃ6 ῥγίθϑίβ 845 [6 γεοορῃη βοα δι οῦ 68. ὙΠ656 
ΓΘΆΞΘΟΙΒ, ΠΟΎΘΝΟΓ, ἃγα ποῖ σοην ποίηρ, 6βρθ οί Υ ἰπ νον οὗ (ἢ ἴδςΐ 
(Βα εννῖ8}} ἰγδαϊὔοη, δἰ Ππουρἢ 1 ΠΙΡΗΪΥ Βοπουγβ Ηδρραὶ, δἰ ΠΡ- 
υὔπρ ἰο ίτα δηάὰ Ζεοβδαγδῃ δηὰ Μαϊδομὶ, νὰ τ οπὶ ἢδ 15 8]- 
τηοβί δἰ νᾶγβ δϑϑοοίδίθα, ναγίουβ ἱπιρογίδῃηί βογνίοθ, 7 ἀοθβ ποῖ 
ΤΟΟΚΟῚ Πΐ ἃ το ΡοΣ οὗ (ἢ6 βδςοογάοίδ! ογάθσ. Οα [6 σψῇο]6, 

ἰδεγείογα, ἰΐ βεετβ βδέθϑδξ ἴο ἰξῇογε ἴἢς (ἢ γϑδη ἰγδαϊ ἴοη δηά σγε- 
ξατὰ τῃς ῥγορδεῖ 845 ἃ ραϊγ'οὔς [ον 88} Ἰαυτήδη οὗ ἀπιυϑ04] ΖΕΔ] ἴογ, 
δΔηα ἰδογείογο, ρεγῆδρβ, ππυβ0.8] δοαχιαϊηίδηςς τ], ἴῃ 6 τοὶ σίοη 
ἰῃ νος Π6 ἢδΔα Ὀδοὴ ΒΟΙΏ πὰ γοαγοὰ {1 

4 ε Ἡοδαομεὶ Ῥγοῤῥεία Ῥέα αἰφμο ΞΕΙαίσ, «4 ἥ. 
1 Μαχένια Βῤῥέοίποια Υ᾽ εἰεγωνι Ῥοίγωνε, ἰἰϊ, 422 ἢ. ΟἿ. εἷδο Ἑρὶρμδηίυβ, δὲ Ῥμἐς Ῥνορῆο- 

ἑαγων, οἷ. Ῥειανίυ, ἰΐ, 23ς . 

Ζ Ονἠμέρα ϑαεγα, νἱϊῖ, Ῥάγα. ἰξ, οοἱ. 33. 

8 πῃ ΘΟ, 13) (138) δὰ 145-140 (146-140); ἴῃ ῷ, τ2ς ]. ΟἿ: ) 145-148 (146-148), ἰῃ Ὧ,, 
ό4 (65). ἰῃ ἘΒ, τἰὶ (112) 145 |. (146 [.). “4. Απάτέ, οϑ ἤ. 

ΤΊ ΤΟΥ δῖὲ βδία ἴο δνςἊ ἱγαπετηϊἰοα ἔἶο 1 δ ἴο ἴῃς τηεη οὗ ἴδε ατεαῖ ϑγηδροφυς, δϑαὶπιοῦ 
7]ουαίδδη θθη ἵ χίοὶ ἰῃ ἴδ οοἸηροαϊ οη οὗ εἷς Τατγχυπι οὐ (ἢ ὑτορμεία, ἰηἰγοἀυοσεὰ {ἴδ ἢ Δ] ἰεῖ- 

ἴετα ἰοῖο ἰθς Ἡοῦτγεν αἱ ρμαρεῖ, γε δεγοὰ νϑζίουδ βδᾶδὲ ἀεςοὶΞίοξ5, εἰς. ΕῸΣ υτοεγοῦδ οἰϊδιίοεις, 
εἶ. Αμπάτέ, 13 ἥ. 

11 Μαδειὶ εἰαΐπη τμδὲ 211 Ε. 8ὸ (ΔΓ ἔγοτῃ ἱπαϊοδιίης ἴδὶ Ἡδσχοὶ τδϑ ἃ ὑτίεβι, ἱανοῦγα ἴπο σοῦ» 
ΓΑΙ ορίηϊοω. 
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Τῆς Ομ ἤδη Ὑτιῖογϑ δρονα οἰϊοαὰ ἀρστοα ἴῃ ἰοδομίηρ [μὲ Ηαρραὶΐ 

ΜᾺ5 ΟῚ ἴῃ Βαργίοη. Ῥογοίμουβ, ΕΡ᾿ΙΡῃδηΐυ8 δῃὰ οἰδθγβ 58} 
[μαι ὃς νγᾶϑ 51] ἃ γουηρ τβδῃ ἤθη 6 οδΠ16 ἴο [οτυβαϊθη. Αὐυ- 
ξυβίπε, Βονγενεσ, μδὰ βοιηθονθογα ἰδαγηθα (δὶ μοί Ηδρραὶ δῃά 
Ζεοβαγδῃ δὰ ῥσορμοβίθα ἰπ Βαρυίοη Ὀεΐοσο ἔμ 6 Ὁ δῃὰ {δεῖγ οουη- 

τε γεγε γεϊδαβϑθα ἔγοπι σδράν!γ. ὙΤΒῈ Θν 8} δου μου 65, 
8150, 566 ἰὸ ἤᾶγε ἱβουρῃί οἱ Ηδρραὶ 45 ἃ τηδῃ οἵ τηδίυγο, 1 ποῖ 
δἀναηςοά, ἃρεὲ ΠΕΩ 6 δγτίνοα ἰῇ Ῥαίεβπε. Οἰδμογνῖβα {ΠΟῪ 
νου] ὰ ἢοΐ Βανα δι θυίςοα ἴο Ὠἷπι (ἢ6 νϊβάοτῃ δηὰ ἱμῆυδηςς ἴοσ 
Ὡς ἢ (ΔΕΥ γᾶνα Ππι ογεαϊί. Εν] δηὰ οἴδοσ τηοάδγῃ οοτηπιθη- 
ἰδίογϑ {1 πῖκς ἢ ΤΏΔΥ δᾶνο θδθ διηοηρ ἴῃοβϑε Ὸ μδὰ β86θὴ (6 
ἰερ]ς οὗ δοϊομηοη Ὀείογε 118 ἀδβίσυςοηῃ. (. χα. 150, Βα τηυϑβὲ 
ἰανε θεεῶ θεΐγθεη βου ΠΏ  δηὰ εἰρη γοδῖβ οἵ ἃρεὲ ΒΘ ἢ15 
ΡΡΟρμοοῖεβ ψάσο υἱίεγοεα. ῬῬεγῆδρβ [ῖβ8 ρὲ Ἐχρίδίηβ ὙὮΥ δ]5 
Ρορδοῦς σΆγοοσ νγᾶ8 80 Ὀγίεῖ. Αἴ δΔὴγ γϑίβ, 1 5668 ἴο ἢᾶνα θδθη 
Ὀτουσηῖ ἴο ἃ εἶοβε βῃογεν δἰΐεγ (ἢ ἰουπάδοῃβ οὗ (6 ποὺ 58ΠπῸ- 
ΔΙ Μογα ἰδ], τ Ὦ1|6 ΖΟγΌΑΌ6Ι τγ83 511] ρονεγηοσ οἵ [658] 6}. 

δ 2. ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ ΟΣ ΗΑΟΟΑΙ. 

ΤΏε θοοκ οὗ Ηαρραὶ σοῃϑβἰϑίβ ἰΔΓΡΕΪΎ οἱ ἃ 56Γ168 οὗ ἰΟἿΓ ΟΟΙΏΡΑΓΑ- 
νεῖν Ὀγίθῖ ρσορβεςῖςββ, 41} ἀδίθά, (ἢς ἰαϑῖ ὑτο οἡ ἴῃ βάῖὴς ἀδγ. [1{ 
5 οὐ ΘΠ Εἶν ποί, ἴῃ 115 εηὔτείν, ἔσοπι [86 ὑγορῃεῖβ ονγῃ μδπά; ἴοσ, 
δοῖἢ ἱπ [ἢ 5ἰδίειμθηῖβ ὈΥ ἘΌΝ (ἢ 6 56 ν γα] ργορἤθοῖθβ ἀγὰ ἰηίτο- 
ἀυοεὰ (ι' 4΄- ᾽5- ἢ ἀπά ἰῃ ([ἢς Βοάγ οἱ (δε (μἱγά (22 1), ἢ 15 το - 
[εἰτεὰ ἴο ΟὨΪΥ ἴῃ 186 [τὰ Ρεγϑοη. Μογθϑονεσγ, [6 ἢγβί ργορῆθου 
ἷβ [Ο]ονγοα ΌΥ ἃ ἀεβοπρἝοῃ οἱ 115 εἴδοξ Ὡροη (Πο56 ἰο βοτῃ ἰΐ τγα8 
δῇάτεκοοα (τἶ5 5) τὨγουρῃουΐ πῇς ἢ 15 ἰΓοδίθα ἴῃ (6 54π|6 ο"- 
εςῆνε ΠΏ 6Γ. ὙΠΕΓΘ ΔΓ 5, ΓΑ] ́  ράββαρσοβϑ ἰπ ΖΟΟΠδγίδῃ; ἃ ἕδείΐ 

πΔΙςοἢ ἢΔ5 ἰεα ΚΙοβίεττηδηῆη ἴο οοηοϊυάς ἰδὲ τς θοΟΚ οἱ Ηδρραὶ 
διὰ ΖΗ. 1-ὃ οΥ ΙΑ ΠΥ Ὀοϊοηρσοά ἴἰο 8ῃ δεοοιηΐί οὗ ἴῃ γερυϊ]άϊηρσ 
οἔ (ἢ ἰοτρ]6 ἴῃ [ἢ6 τεῖρῃ οἵἩ 1) Αγῖι15, σΠΓΟΠΟΙ ΟΊ ΑΙΠΥ διτδηρσοὰ δηά 

ΡΙΌΒΔΌΪΥ εὐ! οαὰ ὈΥ ΖΕΟδαγίδῃ. 2 ΤῊΪ5 (ἢ 6518, μουγενεγ, σδηποῖ θ6Ὲ 
τηλϊηἰδἰ πο: ίοτ, ἴῃ [86 βγβί ρίδοβ, 88 ψ11}1} "6 5ῆονγῃ ἰῃ ἴἢ6 σοπὶ- 

πησηίς Οἡ εἶδ, ([Π6 ροΐπί ΟὨ ΜΠ] Οἢ ΚΙοβίοιτηδηη θ4568 Πἷ5 5:1} ΡΡΟΒ᾽ ἤοΏ, 
ΦΈΡΟΙ ἰδ ἰεχὶ οὗ ἰδεδε τείετεηςεδ, οἰ. Κὔπϊος, 6 }. 

 Ἐπανγολίομες ἐκ ῬΣ. οκί τέ. 1 ΟΥ̓]. 41τ1. 
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- ἴῃαϊ (ἢ6 σομηθηοα ψογΚΒ οὗ (ἢ6 νο ργορῃδίβ οὔσας ῃδά ἃ ςἤγοῃο- 
Ἰορίςαὶ δγγδηροπηθηΐ, ἰ8 τηϊϑίδκθη, δῃά, βεοοηά, Βυάάς ἢ85 τηδὰβ 

1 ῥεῖν εἶοαγ (ἢδὲ [η6 παιτδῖνεο ρογοῃϑ οἱ Ζςο. 1-ὃ, 'ῃ (ΠΕῚΓ ᾿γοϑ- 
οηΐ ἴογῃι, ψογα ηοΐ τὶ οη ΟΥ̓ ἴ[ῃ6 δυΐπογ οὗ [6 Ῥσορῇθςοῖθβ. [ἢ 
ἰαςῖ, ἰξ 15 Ῥοβϑίθ]ε ἴο ρὸ 5111 ἔδγίῃεσγ δπὰ 88Ὺ (ῃδί, 1 Βυάάς 18 οογ- 

Γοοῖ ἰῃ 15 δη δ  γϑὶβ, Εοιϑίε "8 [655 ἀεβηϊίε ἔογτῃ οὗ (15 Ὠγροῖ- 
65157 αἷϑο θθοοπγθβ θη 406, (ἢ ς ἀϊβογοηςς Ὀεΐνγοοη (ἢ 6 Πδιγδῖνα 
Ρογίοῃβ οὗ ἴῃς ὈοοκΚ8 οὗ Ηδρραὶ δηὰ Ζεοβαγίδὴῃ θεΐῃρ 80 πηασκοὰ 
(δὶ (ΠΕΥ οδηποί 411} ΡῈ αἰγὶ δυϊοα ἴο Δ βἴπρίε δυΐμβογυ. ΔΈ], 
(Βεγείοσγε, ἰΐ 15 Ὠθοθββασυ ἰο δάτηϊξ (δαί ἴ86 Ῥοοκ οἱ Ηδρραὶ 15 ἢΪ5 
ΟἿΪΥ ἰπ [6 56η568 (Πδἱ 1ἴ σοῃίδ᾽η5 ἢ158 Ἔεχίδῃηϊ ρσορμεοίεβ, 1 18 σα υ Δ !}}ν 
ΠΟΟΘΘΘΑΙῪ ἴο ἰηβὶϑί ἰῃδὶ ἰΐ 15, Δηα νγὰ8 ἱπίεπαθαά ἴο Ὀ6, ἃ βοραγαίβ 

ἸΠΕΓΑΓῪ ρΡγοάἀυςὔοη. 
Τῆδ ῬΟΟΚ ἰ5 80 ὑχίεΐ (δὶ 1 5665 δἰ πηοϑβὶ τ ἀἰσυϊουβ ἴο βυβροςῖί 

115 απἰΐγ. Ὑεἰ βοσὴβ ἤᾶνε ῃοΐ ΟὨΪΥ Γαϊβοὰ [ἢς χυδϑίοη, ΘΠ ΟΓ 
411} τς Ργορμεοῖεβ ἰξ σοηίδιη5 ἀγα σοστθοῖὶν διιγ δυϊθαὰ ἰο Ηδρραὶ, 
θιυΐ δοίυδ}]γ ἰοιιπα ΓΟΆΘΟΏ5 [ΟΥ̓ δηϑγοσηνσ 1ἰ ἴῃ [86 περαῦνο. Τα 
τηοϑί δι᾽ οι οὗ (656 οὐἱοβ 15 Απάγέ, γγῆο οἷα π5 (24 5.) ἴο 

να βῆονῃ [ἢδὲ χ᾽ δ᾽ 15 δὴ ἱπίογροϊδοῃ, Ὀεΐηρ, ἰῃ ἔδςϊ, ἃ ΡΥΓΟΡΏΘΟΥ 
ἀε!νεγοὰ ὈΥ δῇ ὑπκηόνῃ Ρεγϑοη οἡ ἴδε υεηΐγ- οὐ οἵ [86 πη ἢ 
ταοηίἢ, ποῖ οἱ (ἢ βοοοπμά, Ρυΐ οὗ (6 Βγϑῖ, γεᾶγ οὗ (ῃς τεῖψῃ οὗ 1)8- 

τυ58. ΤῊ [ΟἹ] ον ίηρ 15 δὴ οὐΠΠπ6 οἱ ἢ18 ἀγριυπιοηί ἴον (}18 οοηΐδῃ- 

ἴοῃ: 1. ΤῊΣ ρᾶϑββαρε ἰηἰετταρίβ (ἢ ἀδνεϊορπιεηῖΐ οἱ (Ὠς ρῥγεςθαϊησ 
ἀΐϑοουγβο, (ἢ6 σοποϊυιβίοη οὗ ψὨϊοδ ἰβ8 ἰουπά ἴῃ νν. “35. 2. ΤΏς 

Ροϊπὶ οὗ νυἱϑνν ἴῃ (8158 ράββϑαζε 15 αἸΠογοηΐ ἔσγοπὶ (Παἰ οἵ (ἢ γεϑὶ οἵ 

(ἢ ῬοοΚ. 4. ΤῊΪθ τδϑϑθαρο 15 δ ἀγεβθοα 9 Ηδρραὶ, ποῖ, πὸ (ἢ ς 

οἰεγβ, ἴο (ἢς Ἰεδάθγβ δπὰ ἴ[Π6 Ῥβορὶθ ἑψγομρὴ Ὠΐτη. 4. ΤΘΓΕ 8Γα 
ΡΔΙΡΔΌΪΕ ςοπίγδϊοοη5 θεῦνθθῃ 1 δηα οἵδε Γ ρογῆοῃϑ οἵ (ἢ θΟΟΚ. 
ς. ΤΏδ νοοδθυ δ οὗ ἴῃ 656 νϑῦγϑεβ 15 αἰ ογοηΐ ἔγοτῃ [ῃδί οὗ (Π6 γεϑὶ 
οὗ ([Π6 θοοκ. Τδ686 5ἰδιθπγθηΐβ, ἢ (ΠΟΥ ποσὰ 8]} οοττεοῖ δηᾷ γεΪο- 
νδηΐ, νου]ὰ Ὀ6 οοπολυβῖνε ἀραϊηϑὶ [86 σευ! θη 688 οὗ (ἢ 6 ρᾶββασο 

ἷῃ ᾳυεβῦοῃ. ΤὨΪ5, πονενογ, 18 ηοΐ (ἢ6 ςᾶ536. [Ι͂ῃ ἰδεΐ, ἴῃ Ἔνναν 
ἰηβίδηςς οἰἴΠογ (6 4] ρϑίοη οὗ (δ ἱπίογεησε ἔγοπὶ ἐξ 15 γα ϊϑίδικθῃ. 
ΤὨυ5, ΑΙ Πουρῇ 25: γεροδίβ ἃ οἴδυβα ἔγοπι ν. ὅ, (6 ἕαςϊ (πδἴ νν. 3! 
ΔΓῈ δ άἀτγεββθὰ ἴο ΖεγιθΡαθ αὶ δἰοης πηδῖκ68 ἴΐ ἃ ἀἰβποϊς ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 
ΜΠΪοὮ, πιογθονοσ, οουἹὰ ποῖ μᾶνα Ὀεθῃ δἰϊδοῃ θα ἱτησηθϊαίοὶν ἰο 

4 ΖΑΊΥ., τοού, σ ἥ. Χ)., 46, 
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ν." σουϊ ργοάυοσίηρ σοπίυβίοη. ὍὨα βθοοηά βἰδίαπιθηϊ 15 θΒαϑϑά 
οἢ 8η ἐχασσεγαϊθα ποὔοῃ οὗ (6 5: 016ἱγ οἱ (ἢ 1Ππ|ϑιγαοη υιϑϑὰ ἴῃ, 
152... ΏΙΟδ, δοοογάϊησ ἴο Απάτέ, βαίγαγβ ἔπε ρυίββεν 1α χα! 18. 
[1 15 γθδ γ, 85 ψ1}} 6 5βῆονῃ ἴῃ ἴΠ6 σοτητηθηΐ5, ἃ ἤσυγα [Πα τρις 
δᾶνε οσσυγγοα ἴο ΔΩΥ [6 Ζεδίουβ ἴοσγ ἷ5 γε ρίοη ἴῃ (86 ἀδγ8 οἵ 
(ἢε Ρτορδεῖ. Τῆς [δϊγά ροϊπὶ ἰουςμο5 ἴδ 5ίγ]6, ηοΐ οἱ Ηδαρραὶ, 

δαΐ οἱ [με οαϊίος ΕΥ̓ ψΒοπὶ 15 Ργορῃθοῖθ8 ψεγα Το] οί. Μοσο- 
ΟΥ̓́ΕΓ, ἃ5 ὙὙ111 Ὀ6 5ῆονῃ, (ἢ οΥ̓ΡῚΠ4] γοδαϊηρ ἰῃ 2᾽ ν85 ἰο, ποῖ ὃγ 
Ηαρραΐ, διὰ, τβοη (ἢ15 οοιτεσοῃ 85 τηδάθ, [86 δ] χε ἀΐβογερ- 
ΔΗΟΥ͂ [45 αἰβαρρεαγοὰ. Ὅηδ Το δας ὔοηβ ἴο ψἢϊο ἢ Απάτγέ γο- 
ίετβ ὑπάογ 8 ἰουγ μοδά ἢ6 βη45 ἴῃ δῖ. ᾽5, οὐ (86 οὔς δδηά, 
οοπηραγοὰ ὑεῖ 19 ἴ- 15 οῃ (ἢς οἴμεγ. Εοὸγ (δ βοϊυοη οὗ (688 
ἀπου 65, 566 ἴῃς σοτηπιθηΐβ Οἡ (ἢ6 ρᾶ5ϑδροβ οἰϊο. ὙΠΟΓα ΓΟ, 

ἃ5 Απατγέ, ΘΠΔΪγ, δϑϑογίβ, αἰ ογθηςθβ οὗ ρἢγαϑθοίορυ Ραείψθεη δὶ ἢ 
Δη4 ἴδε τεϑί οὗ (6 Ὀοοκ, θυὶ (ἢ εγε 18 οί ἃ 886 μανὶηρ ΔΩ 5ἰω- 
ηἰδοδηςα ἰῃ ψῃϊοῖ [ῃ6 τογά οὐ ρῆγαβε δι ρ]ογθά Ἵδηποί Ὀ6 ὈαίίοΓ 

εχρίαἰποὰ ἔμδη ΕΥ̓͂ οΔ] την 1 ἃ πλατκ οἱ αἰ βογθηςς ἱπ δα Πουϑρ. 

ὙΠΒοΓα ἰς ΓΕΔ] ὯῸ ΠΟΟΘΞΒΙ ΤῸΓ ἀἰδοιϑείηρ ἴῃς (Ὠἰγίδοη βροςϊ οδτοη 5 ὑπο Γ 
(δἰς ποδὶ, Ὀυϊ Ῥεγθδρβ ἴὶ ϑῃουϊὰ Ὀὲ ἀοπε ἔοσ ἰῃς 8δκο οἵ 5βῃονίης μον [{π|ὋῸ 
δείξηςε ἐπ Ξοπι  πλ65 τηϊχοὰ τ (ἢ οὐ ἰςσπι. Τῆς ἔο]ονγίηρ ἀσὸ ἴῃς τνοσὰβ δηὰ 
ῬὮταϑεβ οἰϊεα, νὴ ἰἢς τεάβοη, τ βεη ἴδετε ἰ9 οης, ἔος ἰἢς τιι86 οὗ ἐδ. ἢ οἵ {πδπὶ 
ἰη (δε σίνεῃ οΘοπμηςςοῃ : 

α. ΤΒε υϑὲ οὗ ὅ2), ἐορεῤῖδ, ἰη 418. 18. ἔρχσ (ἢ6 ΤΟΤΕ ΈΠΕΓΑΙ [ΟῚ Γ}2, 
ἄοιεα, οὗ τ3. '4 Ὧβ59 ΠΟ οἱ ς 8] οἰσηίβοδπος. [{ ἰβ υδβεὰ ἴῃ 8 ὑγδοίβοὶυ τυ δγ 
ςοηπεςος, δηα ἐχοϊιυείνεϊν, ἔους πηεβ ἰῃ Ζο. 63:16. Δηὰ ὙῸ ΓΛ ἰῃ Ζς. 89. 
ὃ. Ἰῃ ῖθ 95)», Ἡ ΙΟὮ τδϑηβ τυεαγίτονεε ἰοἱΐ, ἀπ, θη ἰδ ἱπαοίσυπιοηΐ ἰ5 ἴο 

Ὀὲ εἐχρεέςϑεα, ἰ5. αἰ νσαγβ [ο]] οννεὰ Ὁγ ἢ9, ῥαΐνε, 85 ἴῃ σἱῖ, ουἹὰ ποῖ ἢανς Ὀδοη 
ξεπεσαὶ επουσῶ; ἤεηος ἰὸς υδς οὗ ὈΠΥῪ) ΠΡΌ, τοογὰ οἵΓἨἉ Ιμοὶν παπάς. ς. Ἰη 
213 οἱ ἴα ςΑἸ1ς ἸοΤ᾽, δηα ποῖ, 8458 ἰῃ σἱἱ, ὝΣΧΝ, Ὀδοδιιβα ἰΐ ἰς τεραγα θὰ 85 ἃ φοΠ1- 
τοῦ ν ταῖμεν ἴδη δ ὑγοάυοί οἵ ἴῃς βοῖ. ἀ. ΤὨς 88πης εχρίδπδίζοῃ δρρὶΐεβ 
ἴο ἴδε υβὲ οὗ 1», τσίπέ, ἴοτ ΦΥΣ, νεμεί. 6. ΤῊΣ υδὲ οὗ ΠΌ, ζγάπ αν, ἴοσ 
ἴδε 52, ἄσμσε, ποιμδ, ἴὰ 213 5 Ἐχραἰηςαὰ Ὦγ ἰἢς ἔδςϊ παῖ (ἰῃς δυῖδοσ ἰβ ἤθγα 
τη κίηρ οὗ σταίη ἰῃ βίοσασε, δηὰ ποῖ, 85 ἴῃ 19, οῃ 115 ΨΑΥ ἔσοιι ἴῃς δε] οσ ἰδς 
ἰὐσεξμίηρ-βοοτ. ἡ. ΤΏ ποσὰ 2 ἰβ ἰς Ῥσορεῖ οὔς ἴοσ ἃ βίηρὶς χαιτηςηῖ. 
Ηεηος ἱξ, απὰ τοὶ Φ125, τ ΒΙοὮ ΚΘΏΘΓΑΙΥ πο ϑῃ8 εἱοίδέμα, ἰ5Β υϑοὰ ἴῃ 2132, δὰ 
οἴϊεη εἰϑενσβεσζε, Ἴνδη ἴῃ οοππεςοη τῖτἢ ἰἢς νεσ ϑϑῦ, εἰοίδε, οἵ τό. ΟΓ. Ζε. 
3-. κ. ἴῃ 216», μαδίοη, ἰ5α υϑεοὰ οὗ 5γδεὶ, θεοδυβε ἃ συ ποηΥπὶ 5 πεοαάοὰ ἴος 
Ὁ, ῥεορίε. (Οὥῦδ. Ἐχ. 1318, ὙΠὶβ ἰβ ηοῖ ἴπ6 οα8ς ΔΎ ΠΟΤΕ εἶβε ἴῃ τῆς Ὀοοῖς. 
Οὐ. 1... 050..0.. χ6. ἈΚ. ἰῃ 2.4 τς τυΊίϊεν δδὰ μδὰ ἃ νεγὺ ἀεποιηρ γεαν, ἂς που]ὰ 

ΦΑκάτέ εἰαίπιο ἕἰδὶ νυ. 3. ΒΡ 825 τ|ὶ]}} ἂς ν. 10, εγε δἀδά ἴο ἴδε ἱεχὶ πῆες νυν, 11:1} τσέσα 
ἰδοεσίοά, 
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Ῥτοδαδῖν πανὸ υϑοά "200 ἰηβίεδα οὗ 200 ἴος δφίογε, ᾿υβὶ ἂς δα ἀοδβ ἴῃ 1", 
ἐ. ΤῈδ οταϊβδείοη οὗ 5.5 Ὑ0Ὑ Ρ ἴῃ 216. 18 6 ἀυς ἴο ἴδ ἔδοϊ (πὶ μεγὸ τῆς νοτὺ 
85 δηοῖπεσ οὐὐεςι. Οὐ τό: 1. ἢ. ΤΒο υδε οὗ 15" ὙΠΒΟυΪ ΓΊΝΩΣ ἰῃ 2.4.1] 
Μουϊὰ δανὲ ΠΊΟσῈ αδἰρτιίβοδηος ἱ ἰῃς 1δϑὶ εἴδυδε οὗ ν. 17 ψεγε ὑπαουδίςαν 
βεμυΐης δηὰ Ηδρραὶ ἀἰὰ ποῖ δ Ρ] ΟΥ̓ ἴδε αἰσαρὶς ἤδῆ)ς ἔγχος {{τη65 (4400 15). 5) 
ουϊδίας [6 Ῥαϑϑᾶσε υὑπάεσ οοηπϑίἀογαϊίοη. 86:6 δἷ5ο 1ἱδ, 8ῃὴ ἰηϊεγροϊαίίοη. 
ἰ. ΤΣ ουμίβαοίοη οὗ Ηἷ5 Ἐς δίϊοσ (ἢς πδπλὸ οὗ (ἢ ῥγορδεῖ ἴῃ 218 1. 16 ̓ υδῖ τ ἢδῖ 
οἣς τουϊὰ οχρεςῖ ἰῇ 8 Ῥαβοὶηρ σείεγσεθςς. Οὐ. Βόδιηι, ΖΑ Ὴ., 188), 21ς. 
ἘΠΕ εσς ἴθς Ἐ0|6 ἰβ υϑοὰ; ὀχοερῖ ἴῃ 239, ἀπα ἴπογε, οἡ ἴπε [Θϑπιοον οἱ ὦ, 

ἷξ δῃουϊὰ Ὀ6. (΄. 1τ'- 3.12 ΄., ,“᾿. ἼΤὩςε ῥτίεσιβ δρρεδγ ἴῃ 211 ., Ὀδοδιιβα ἴἢ6 
υσϑέοηῃ ἰβ οης ἴπδὶ ποῖ ον ἴῃς Πίσῃ ὑγίεβϑί, Ὀυϊ δὴν οὗ Ἠἷ5 αδϑϑοςίαίοξ, ουψδὶ 
ἴο Ὀ6 06 ἴο δησθεσ. ἴη 4]} οδϑδὲβ δεσε ἴῃς σῇ ῥχγίεβι ἰ5 ἰηἰσγοάυοςσεά, Πα, 
κε Ζευυρθαεὶ, ἰ9 ἃ τορσγεβοηίδενε ἤσυτε. (ζὐ. τἴ- 13... 2, . Τῆς οδ8ὲ 
οὗ, ὃκ, ἐο, ἴος 2, ὃν, μδ5 δἰγεδαν Ὀδδη αἰϑουκϑοὰ ὑπάεσ ροίηϊ 3, Ρ. 28. 

Ιὴ νἱεν οἵ (818 βϑῃονίηρ ἰΐ 15 ηοΐ βίγδηρε [δ΄ Απαγέ᾽8 Βγροί 6515 
885 πιεῖ ἢ Π{||Δ ἰανοῦγ ἴγοτ Ὀἱ0]1ς 4] 5. οἶΑΓϑ. Ἐ 

ΎΒΕΓα ἴ5 οὴ6 οἶδεν δχίοπαάθα ραββᾶρο, 25, σῃοβ6 ροηυ ΠΘΠ 655 
45 Ὀδθεὴ υεϑίοποα Ὀγ ἮΝ. Βδὄππιες (ΖΑ. τ887, 215 7... 

Ἡς πιοηξοηϑβ ἱποϊαδηίδ!ν ἴα οηχίϑϑίοη οἱ ἴῃς {{Π|6 αἴζτεσ ἴῃς πᾶπὶς οὗ ἴδε 
Ῥτορδεῖ ἴῃ ν. 39, Ἰανίηρ ἴῃς 5βἴσεββ οὗ οὐ͵]εσίοη ὕροὴ (1) ἴπε ι8ςὲ οὗ ἴδε οου- 
δἰγυςείοη ἐο (ὉΝ) ἴοτ ὃν (12; {τ|Ὴ ὃν ἐδε παπᾶ οὕ) ἰπ ἴδε βαῦια νεσβε, δηὰ (2) 
ἰῃς ὉΠηΘΟύΞ86ΤΥ τορος ἤοη ἰη ν. Ψ οὗ ἃ Ῥγορῆεοῦ ἐουηὰ ἰῃ 25Ρ- 15, γί ςἢ, δο- 
οογαϊης ἰο 23- 4, Ζεγυ ΌΔθοὶ μδα εαἰγεδαυ πεασὰ. Τδοεβε οδ]εςξίοηβ, μόνενοσ, 
ΔΙῸ ΘΑ5 ΠΥ δηβνεγεα. Τῆς τηϊβϑίησ Ἐ{]|6 ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ ΟΦ; ἴῃς οοηϑίσγυςοη τὶ τα 
Ιο ἰα ἴῃς ομς (Πδὶ νγὰβ οσί κί π}}ν υϑοὰ ἰη νν. 1. 10. δηὰ ἴῃς τορεοη οἵ ν. 4", 
οἵ γδίδεσ, ν. ὅῬα --γ 16 ἧς ῃοΐ 80 1 ΕΓΔ} τερτοάυοξα, --ἰϑ 5' ΡΥ 6 ἀδνίςς ἔοσ 
ςοηηδοΐης τἰῃς ἰογυπεβ οὗ Ζοσυ ΌΑΡΕὶ τυ τς δας ὄνοηΐβ ἴοσ πψἢϊοἢ ἰδ ς 
Ῥτορδεῖ μδά βουρδϊ ἰο ὑσγεραζγε ἴῃς ὑρεορὶὲ. ὅδε εδκηδβ8 οἱ ΒΟ πιδ᾽5 ἀγρυ- 
τηδηΐ ἰ5 ΔρΡραζεηῖ. Τῆηϊς, βονόνοσ, ἰβ ηοῖ 4]}1.. Ης δι45 ονετοοκεὰ τῃς ἔδεϊ 
ἐμαὶ Ζεγυθαθεὶ τγὰβ στοιηονθὰ βϑοοὴ αἷϊεσ Ηδρραὶ οοδδοα ἴο ὑσορθαβυ, δηὰ 
(δὲ, τπεγεοίοσγε, δἷς ἸΏ Οσν, 85 Μασιὶ γοιιδγῖβ, ἱπὴ 0} 165 ἴπδιὲ [815 δ 8] ὑγορῃθοῦ 
ν͵ὰ5 δαἀεὰ ὉΥ 8 ὙΓῚΠῸΙ ΏΟ Κησν ἰδὲ ἰἴ οοὐἹὰ ποῖ Ὀ6 ἤ16]]δἀ. 

ὃ 3. ΤῊΗΕ ΤΈΧΤ ΟΕ ΒΑΟΟΑΙ. 

ΤἼο θοΟΚ οὗ Ηαρραὶ, ἴδῃ, ἃ5 ἃ ΨΠΟ]6, ΏΔΥ 6 τοραγάθαά 85 ἃ 
δεμυΐπα ςΟἸ]εςοη οὗ ἴ86 νογάβ οἵ [86 ὑγορῃοῖ σῆοβδα πᾶῖηδ ἐξ 
θοδῦβ. [{ σδῃ Πδγαϊν σοηίδίη 41} (ῃδι ἢδθ 5] οὨ δὴν οἱ [ἢς ίουγ 
ΟΟΟΔ 5] Οῃ5 ΟἹ ΨΏΪΟΝ ἢδ 15 γερογίθα ἴο ἢανε βροόκβῆ, πιις 1655 4]} 
[ῃδὲ δε 5814 ἀυγίην [Π6 τηοητἢ8 ἤθη ἢ6 νγαβ ἰδρουγίηρ ἴοσ (ἢ 6 
τεβϑίογδ Ποὴ οὗ ἴἢ6 παίοηδὶ βαποίυδιυ. ὙΤὴδ πηδᾶρτοῆαββ οἱ [ἢ ς 

Φ. ογ ἃ τῇοτε βένογε οὶ ἐς δπ οὗ ἰΐϊ, Ζες Ο. Α. ϑαιίδ οὐ Ηδασαὶ ἰὴ Τὰς Ἐχροςίίογ᾽ ς Βίδἰε. 
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ΓΕῈΠῚΔΙἢ5 οἱ [158 (ΘΔ ηρ5, πα [86 86: ἶπρ ἴῃ ΒΙΟὮ (Π6Ὺ να ὈδΘη 
Ρτοδεγνϑά, τ  Ὀ6 ἐΧρ  αἰποαὰ ὈΥ βυρροβίηρ ἰμαὶ ἢδ Βἰτη56}} ἀϊά ποί 
οὐ [158 ἀἰβοοῦγϑοβ ἰο τὶ ὔηρ, θυ. ἰῃδἱ ἃ ἔγεηὰ οὐ ἃ αἰβεὶρὶςε, 
γ8ο Βαά ἰγοαϑυγοα ἢΪ5 τηοϑὲ 8(ὙἸ Κίηρ οὗ ἱσηρογίδηϊ υἱτεγδῆςθβ, ΘΟΟΏ 
ἴτε 818 ἀθδίῃ Ἐ ρυΐ ἴθ ἰπἴο ὨΘΑΓΪΥ [Π6 5Πη8ρε ἴῃ ψ ΒΙΟἢ (Π6Υ πᾶνε 
θδδη ῥγεβϑεγσνοά. [{15 ΠΟΟΌΒΒΆΓΥ ἰο 056 ΞΟΠῚ6 50}0ἢ 408} {γΐηρ ἰοστα 
ἃ5 πεαΥΪν ἴῃ ΔῺΥ 5ἰδίοπιεηΐς ἢ γεΐογοησα ἰο ἴῃς ὈοΟΚ, Ὀεδοδιιβ6, 

ἀἰδουρῇ, 845 μ85 θθθῃ 5ῃονῃ, 15 ὉΠῚ 85 ἃ ᾿ς ογασυ ργοάυςθοῃ 18 
Ρεγο Εἶν ἀείςηβι 6, (ποτα σδη 6 ἢο ἀουδὲ (δδῖ, 6 οἴ6Γ ραγίβ 
οἱ ἰς ΟΙὰ Τοβίδπιοηίΐ, 1 Π45 ϑιθογοα ΠΟΓΟ ΟΥ 1655 ἰὴ [86 σοῦΓβ6 

οἱ (ῃῆς ςεηζιγίε8 δἱ ἴ86 μδηάβ8 οἱ σϑγθῖθϑ8 ογ ἱρῃογαηΐ γοδάθγβ Οὗ 

ἰΓδηϑοσΊθογβ. ϑοπῖα οὗ {Π6 γτεϑυ  ηρ Δα] Π0η5, ΟΠ 551] 0ῃ5, δΔη ἃ οοΥ- 
τυρύομϑ Ἵϑὴ δαϑν 6 ἀείεςίεα δηά τεηθαάϊθα. [ἢ οἴ οδϑ865 
εδδηρεβ {παῖ ἢάνε (Δ Κοη ΡΪδοα γονϑδὶ {πε πηβοῖνεβ ΟἿἹΥ ἰο ἴδς ἰγαϊποα 

ες, ἀπ ΌΥ εἰχῃ5 (δἰ γ1}} ποΐ αἰσσαγβ σοηνίηςε [Π6 ἰαγιηδη, 685- 
ΡΘΟΔΙν 1Σ Πα 15 ἰπἰογοϑίθα ἴῃ 8 ἀΐνεγϑθα ορἰηΐίοῃ. ΤὮ]5, ΠΟΎΤΕΡΕΊ, 

ἷ5 ποί (6 ΡΪδςθ ἴου ἃ ἔυγίθεῦ αἰδευββίοη οἵ (88 5 )]6ς. [{ Ὀαϊοηρβ 

ἴῃ ([Ὠ6 ὀχοφείοδὶ, θυΐ τλοσγα ἐβρθοΐδ! νυ 1 [Π6 ΟΠ ςΑ], ποίο8, ἤΈΓΘ 
[δὲ τοπάθσίηρβ οὗ (6 ρστεδί Νεγϑίοηϑ, ἃ5 Μ6}} ἃ8 ἴῃς γοδάϊηρβ οἵ 

ἴῃς Ηοῦγον τ᾿ η 5. ρί5 δηα Θα  ΠΟΠ 5, Μ}1}} θ6 εἰϊοα δηὰ οοπιραγοά 
Δηα (δ σοπ]εοΐυγαβ οὗ (ἢ ᾿εδαηρ ὈΓ0]1ς4] βοοΐαγβ, ραβί δῃα ργεϑ- 
οηΐ, οοηπίἀογο. Τῆδ τηοβὲ ἰ(ἢδΐ οδῃ Ὀ6 ἄοπο ἴῃ [85 σομπθοϊ ἢ 

5 ἰο ργοϑεῃῖϊ ἴῃ (Δ θυ18Γ ἴογηι (ἢ 6 Γαδ} 5 γαδοῃθά ἴῃ ἰΒ6 ποίδϑβ ἴοσγ 
(ἢδ ριγροβα οὗ ἱπαϊςδίηρ (Π6 σοπαϊάοηῃ οὗ (ΒΞ Ηεῦτενν ἰεχί. ἴη 
(δος ἄγϑέ οοἰππηη οὗ [ἢς ἰο]] οί [4065 ἄτα ποϊθα [86 Δα οη8 ἴῃ δὶ 
866} ἴο αν ὕδθδθῃ πηδάς ἰο [ἢ6 ὈΟΟΚ 5'ποθ ἱΐ νγὰ8 ττὶϊίθη, ἴῃ (ἢ 6 

βοοοπα {86 τνογάβ δῃὰ ρῇγαβϑοβ, 50 [δ 85 [ΕΥ̓ οδῃ δ ΓΕσονεγοά, 
(δαὶ ἀρρθᾶγ ἴο ἢᾶνα ὑδθϑθὴ οἵηϊ θα, δηὰ ἰῃ ἰῃς [ἰγά [6 οΆ565 ἴῃ 
ψ ςἢ (ἢ οτὶρίη4] 85 θθεὴ ὙΠ ΌΠΡΙΥ ΟΥ ὑπ ΠΡ} ἀϊπιογίοα Ἰῃ 
(Ὡς οουγβα οὗ ἰγδῃϑιη 85: 0η. 

4 Τῆκ ἰδεῖ ἐμδὲ αἱ] ἰδς Ῥτορδεςοὶεβ δὲ οδιείυ νυ δηᾶ, 8ο ἴδσ 85 .δῺ ὃς ἀείοττηίπςα, οοττες εν 
ἀιμιεᾷ ἰπάϊςαδίεα ἐδδὲ [Ὡς Ὀοοῖς τῶ οοιρί οὐ τιδίῃ ἃ εἸῊΝ γεατα, αἱ ἰδς ἰοπᾷεςῖ, αἴνεν [86 πεστὸ 

ἀεἰϊϊνετεά. 
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ΑΞΘΙΤΊΟΝΞΒ. 

Δ ΟΝ 

. δον 

Το δπίσο νοῦβϑα. 

1.2. 

ΗΑΟΟΑῚΙ 

ΟΜΊΒΘΙΟΝΒ. 

» αἴϊεν ὧν. 

ἢ Ὀοΐοτο δον. 

5 Ὀδίοτγε “τίν. 

ΠΉΠ ὯΠΡ. 

ὉσΌΝ αἱζον Ὀσλδομ, 

ᾧ5 Ὀοΐοτο Ὡλαμῦ. 

ἘΚΒΟΒΒ. 

Ν2 ἴοσ Μ3. 

Ὁ2)Π2 ἴοσ Ὁ᾽).3. 

ὈΓΙΜ2Σ [οΥΓ ΠΣ; 

ἼΖΩΜΙ [ἴ0Γ ΠΣ ΜΙ, 

ΦΩ ἴοσ Ὁ. 

"05 ἴοσ 8505. 

δργ ἔος ὕμι, 

ΤΏς ἰγδηβίοσ οὗ ν. ὃ ἰσζοζὴ 
4). 

2 ἴοσ δκ. 

κιοῦν ἴον ϑμυρδμυ, 



ΑὉΘΙΤΊΟΝΒ. 

1,1. ἀαγ. 

2. α ένεε. 

3. Τῆς Ὑδο]ὶς νεγϑς. 

4 

5 

6. 

7 

8 . δαϊά Υαδισυεῆ. 

11. ΤὨς τύδοὶς νεῖϑε. 

ῖς. εἰ. 

ΤΗΕ ΤΕΧΤ 

ΟΜΊΒΘΙΟΝΞΒ. 

μῤομ Ὀείοτε ἐπέ μιομη- 
ἰαΐη:5. 

Αζίῖ. Ὀείοσε ψδξαυέη. 

αἱΐ Ὀεΐοτο ἐμαί. 

βατλα οἵ “μάαἢ; ἰο πέρι 
δίϊοσ λέν. 

αἱ! Ὀείοτο ἐδ γαεί. 
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ΓΟΟΒΕΥΡΤΙΟΝΒ. 

ἰο εονῖᾶ ἴος δαί σον. 

γ οῺ πομδες ἴοτ μομδές. 

ὀγὲμρ ἴον εμέ; απὰ 1 «καὶ 
ἴον ἐπα! 1] »εαγ. 

ἄειυ ἴοτ γαΐη. 

μαμάς ἴον ἐκεῖν δμαμάς. 

ἀοοογάϊηρ ἰο ἴοτ ἰο Ὀεΐοτε 
ἐμι6 ιυογάς. 

Τῆς ς“δΔηΐος οἷ ν. Ὁ ἔτογῃ 
41. 

ὃγ ἴοτ ἰο. 

σλαϊεὶ ἴοτ δλθαμέεῖ, 
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ΑὨΙΤΊΟΝΘΒ. 

ΗΑΟΟΘΑῚ 

ΟΜΊΘΘΙΟΝΘ. ἘΒΒΟΒΒ. 

-- Λα  .0ὨὸὨ...ς-.ς...-Ἐ.-᾽-- “Ὀ-κ-ἰος-- -----.-- -- ...- τ τπτ 

2, 5. ν. " δηἶχε. 

6. γπν 
ΠΣ ΤΙΝῚ ὈΥΠΓΩΜΝῚ 

ἡ. ΤΊΜΩΣ ΠΥ ἼΩΝ 

9. ΛΊΝΩΣ ΠΥ ἽΌΝ 

το. νυ οτῦ Γ)02 

ΣΙ. ΓΊΜΩΣ ΠῊΠ ἽΝ 2 

12. 

13. 

14. 

15. ΠΟΡΌΥ ΠΙΠ ὈΘ Δ ]Ὸ 

16. πὴ 

17. ὯΜΣ Ὃν ὈΣΓΜΟΜῚ 
ΠΥ 

τ8. ψηῦτγ σμὶ Ὁ Ὁ 

19. 

20. 

2:1. 

22. ΌΜΩΣ 
ΠΜ 5 ἼΠ2 δ Ν 

13. 

ΓΎΣΕ ἴοσ ΠΡΌ. 

Ὁ“ δεΐοσγε Ὁ. 

2 ἴοσ Ὁ, ἴῃ βοπὴδ 
Τλ55. 

 Ὀεΐοτγς Ἰον. 

ὑκ ἔοσ ὃ. 

ΓΘ ἴοΥ Ὁ) ΠΡ 2. 

7. Ν ἴοσ δ95) Ὁ. 

Ἢ ἴος Ὧν; ΜΟΣ ἔογ 

Μ22)2 δέίεσ "5, ἸΌΝ, 

ὑμρτον 13 

ἢ δοίοτο γι ὉοΪ 
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ΑΞΟΙΤΙΟΝΒ. ΟΜΊΒΘΙΟΝΘ. ΓΟΒΒΟΡΤΙΟΝΘ. 

8, 5. Ἰολίτῖ ἰδῖηρ--- 
ἘΡΎΡ}Ι. 

6. ομεδ; γεέα, ἰδὲ 5Ξεα 
απ ἐδε ἀνγ ἰαμά. 

. δαϊά Υαλιυεῆ οἵ ἀεϑῖγε ἴον ἐγεαξωζες. 
δος. 

8. 3 ον Ὀεΐοτε »εμε. 

9. ξαϊὰ Υαΐιυεθ οἵ 
δοσίς. 

1ο. ἐπ ἐλε ςεςομᾶ γέεα ὃγ ἴογ 0, ἴῃ 50116 [58. 
οἵ Ῥαγὲμ. 

11. ΤἼμς σαϊὰ Υ απιυελ 
οἵ Βοϑσίς. 

12. 

11. δτί. Ὀείοσε οἱΐ. 

14. 
15. ὕονε ἐδὲὶς ἀαΥ 7γ- ο ἴοτ ὠῤοη. 

τυαγά. 

16. τοΐϊπεῤτγέςς. δίποε πεν τὐεγε ἴοι 
ἀμγῖηρ ἰδὲ ἀαγ5. 

17). διῶ γε ἀἐά κοί γείμγη 
ο εξ, σαΐῇ Υα- 
«υεῆ. 

18. ἤγονε {8εὲ διυεηΐ 
,οισγίβ οἷ δε 
πη πιο. 

1ο. απὰ μμ] Ιου πον γεῖ. 
20. με ῥγοῤἧεί αἴϊετ Ηαρραΐ. ] μας ἴον κανυε δογηε. 
21. δὸ οἹΓὁ “Μεαἰξεῖ αἔῖοτ 

Ζεγωδδαδεί. 

22. κἰπράοηις οὗ ἐδξε ὃε-  ατί. Ὀεΐοσε ξίμράονις. 1 
ίοτε παξέοηϑ; εαοΐ 
ὃν δὲ τιυογὰ οἵ 
δὲς 7εἰίοιυ. 
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ὃ 4. ΤΗΕ ΤΗΟΌΟΗΤ ΑΝῸ 5ΤΎΓΕ ΟἹ ΒΑΟΟΑΙ. 

71 858 Ἰοῃς Ὀδεῃ (ἢ Δ53ῃίοῃ ἴο ἀΐβραγαρε ἴ86 Ῥοοῖ οὗ Ηδρραὶ, 
δηὰ βοα οὗ (6 ἰδίοσ ΣΟ] οὶ βοῃοϊασβ ἃσγὸ δἰπηοϑδί 88 ϑδνεγε ἴῃ 

(εὶς οὐ ςΐ8: οὗ ἰΐ 88 ψεγα, ἴῃ {πο ῖγ ἀδυ, (ὐδβθηΐιβ δηὰ ἀς ἵνείία. 

ΤΒυβ, Μαγιΐ βαυ8 οὗ (ες οοηΐεηϊ οἵ [6 Ῥχορβοςίοβ: “ὙΤΒῈ Ἰοτηρὶς ἰβ ἴο ὈῈ 
ὈυΠὶ δηὰ βαϊναίίοη 8 ἤδᾶσ. Ετοιῖλ [Ὠΐα ἐπα διμδηῖδὶ τπουσθῖ, ἐβρες δ! 
ΨΏδη Τοοπιδίηςα τ ῖτἢ 186 Ῥγορμεςοίεβ οἵ (δες ϑεοοπὰ 153δἰδῇ, 41}} οἱ Ηδρραὶ β 
ἰάδα5 ΠΊΔΥ ὁδϑιν ὃς ἀοτίνεα. 11 5 οἶδαγ ἴπδὶ 6 ἀοεβ ηοΐ Ὀεϊοης ἴο ἴδε οσὶρ- 
ἦπα] ἴδ νῆο ψεσὸ δοϊς ΌΥ ἱπίοσίος Π]ιιπιὶπαϊζου ἴο σοι ργεπεηα ἴῃς νοσὶὰ 
δηὰ ἰξα οοηα τίου ἰῃ ἐμεῖς ἰυάστηςηῖβ, Ὀυΐϊ ἰο ἴδε [ἐς Ὀϊεν ἀςδοεπδηῖβ ἴο τ Βοτλ 
᾿χῆϊ σίγσεδβ ἔγσομι ἴδ ψοτγὰβ οὗ 1ἴπὲ δαυ ἱεσ ὑτορμεῖβ.᾽ Ἐδυ55 δδ5 ἃ 5[π|}}8 

ορίηΐοη οὗ Ηαργαὶ"᾿ 5 Εἰ ςΕγΑγῪ δ ἐγ. ὙΒαβε ἃγὲ πἰβ νόοσάβ: “Ἧς ρέποσα!ν [8}}5 
ἰηῖο ἴδ πιοβὲῖ οοϊουσ 658 ὑσγοβε; δηὰ ἱ ἢδ ἃ οουρὶς οὗ ὕπιοβ, δὶ ἰῆε εηὰ οἱ ἴῃς 
βοοοηὰ αἰνίοίοη, δηὰ ἰῃ ἴῃς ἰουγίῃ, 5.ὙΚὸ5 ἃ Πίσμοῦ ΚΟΥ δηὰ σὶβοβ ἴο ροείίο- 
4}}ν βονεῖγ ἰδησυασςε, οὨς 5665 ἴδ (Πἷς5 ἀο65 ποῖ Ηονν ἴσοι 8 ᾿ἰνίπῃρ βργίηρ.᾽ 
ΤῊΣ υχἱχΐυτε οὗ ἄσυτεπ ἰπο Ὑ Ὡς ἴῃς οτος Πἰπι56}} δογὸ “[8}15᾽᾽ σαῖπεσ ἀ6- 
δεῖ ἔσο δ 5 δυῖϊδογίν ἰπ ταδίζεγβ οἱ 3ῖ5υ]6. (Οοσγῃῖ! ἰβ πιοσὸ ἀρργεςϊδῦνε. 
Ἧδς 8808: “Τῆς ς Ὀοοὶς . . . οσσυρίεβ Ὀυῖ 8 τηοάοβῖ υἷδος ἴῃ ἴτε ὑσορδεῖς 
᾿Πποταΐυτε οὗ [58γαεὶ. [{ σῖϑοβ μβασγαϊν δῦονς ὑἱδίῃ ἤσγοβϑς, Ὀυΐϊ ἰῇ 1ἴϊ5 ΘΓ 5ἰτ- 
Ρ ἰεἰν δηὰ υπρτγοϊοηουβηςδββ, Ὀδοδυβα ἰἢδ διῖδοσ βροδκϑβ ἴτοπὶ ἃ ἀθορὶν 
τοονοὰ δοδγὶ ἰπ δὴ δϑδεἊςιτίης βἰτυδὕου, ᾿ξ 845 βοιηείἰηρ ὉΠΟΟΙΏΙΏΟΗΙΥ δίϊσας:- 
ἵνα δηὰ δθδοςιίησ (δὶ ββου!ὰ οὶ Ὀς ονετοοϊκεα.᾽ 

ΤΕΣ {τὰ 15 (Πδι (Π6ΓῈ 15 ΠΑΓΟΪΥ ἃ βυβηοίϊοη! ᾿αϑ818 ἴοῦ ἃ νεῖν 
ἀεβηϊία δπὰ ἀδεοϊβῖνε ορίπίοῃ 1 τοΐογοηος ἰο Ηδρραὶ δηὰ [ιἷ5 
ῬΓΟΡἢθοῖθβ. [Ι͂ἡ ἴδε ἔγϑβί ρ]δςα, ἰεὶ ἰἴ δε ποῖοά, [6 θοΟΚ ἰδὲ θ6δΓβ 
δ᾽8 Ὡδτη6, Ὠοχὶ ἴο ΟΡδάϊδῃ, 15 (ἢ 6 5: 8165ἰ ἴῃ ἰἢς ΟἹ] Τοβίδπιοηΐ; 

ΒΕΟΟΠΩΪΥ, 51:14]} 8ἃ.5 1 18, ΟὨΪΥ δρουΐ ὑπο- ὨΙγὰβ οὗ ἰξ δῇ ΡῈ δ Ὁ- 
υἱοὰ ἰο (86 ργορδοῖ; δηάᾷ, τ γάϊγ, [656 Ὀγίεῖ ἔγαστηθηίβ, ἴῃ ῥδϑϑίηρ 
τΠγου σῇ 186 Πδηά5 οὗ δὴ δαϊίοῦ, ΏΔΥ ἢᾶνα ᾿οβί ἴἤογο οὐ 1685 οὗ ἴδ 6 
ἱπργαβ88 οὗ Ηδρραὶ᾿ 5 Ῥεγθοῃ δ  γ. ΤὨ5 θείην (6 οΑ56, οΥ οἶϑῃὰ 
ϑῃου]ὰ σοπῆηδ ἐϊ561{ ἰο ἴ86 τηοτὰ 834]16ηἱ ἰθδίιγοβ οἱ ἰΠ6 ὈοΟΚ; ἴοσ 

(ῃ6 τποῦὰ πιΐηυΐϊα ἰἢ6 Δηδ]γ818 ἴ86 ἔσθ Γ 1 18 ΠΚοῖν ἴο 6 ἔγοπι 
{Π6 τυ ἢ. 

ΤὨς ςεπίγ] [πουρλὶ οὗ [Π6 ῥσγορδοί 8 ἴοο ῥγοπιηϊηθηὶ ἴο Ὀ6 ονοῦ- 
Ἰοοκοά. Ηδς ναβ8 ἱπερίγεαά συ ἰΒ6 ἱΓΓΟρΓΘβ51 016 ἀδϑῖγα ἴο 5866 (ἢ 6 
[ΘΙ ρ]6 τε θ}]}, δηὰ ἢς 5εἴ Ὠϊπ1561 ἴῃ 6 (45Κ οὗ ρεγϑυδαΐηρ Ὠὶ5 ρεο- 
ΡὈΪ6 ἴο γϑϑίοσε 1. [Ι͂ἡ (86 ρυγϑυϊϊ οὗ [}}͵}8 ρύγροβε Ὠς υϑοὰ (ἢ 6 521)6 

4 Εἰμ.5,..13. 
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Τ6Δ5 ἰῃαΐ ἷὶβ ρῥγθάθοθββϑοσβ ἢδά οηρίογοα, ἰγδοίηρ Ῥϑϑὶ πηΐϑ- 
[οσίυμεβ ἴο περ]οςῖ οὗ ἃ, ἰο δπι, ρἰαίη ἀν, ἀπα (ἢ 15 ΌΥ͂ ἱπΊρ]1ς8- 
ἄοπῃ τὨτοαϊοηΐηρ ἔυγίῃεγ οδ] δι [165 16 (ῃ158 πορίεςξ οοπμθπυοά, Βα 
Ρτοιϑίηρ (6 τηοβί ἰπρπρ δ] εββϑίηρβ [Ὁ (ἢ 6 ὀρροϑβὶΐε σουγβϑα Ὑ ΓΘ 
ἰΚοη. ΤΉΪ5, 1 15 συ, 15 ἃ γαῖ 6 Γ ΠΑΓΓΟΥ͂Ν ΡΓΟΡΤΔηι ἰοῦ ἃ ργορδεῖ, 

θυΐ Τἴ, 45 σδὴ ἀου θΉ1655 θ6 βῃονῃ, ᾿π Ηδρραὶ8 ὕτηθ (ἢ6 ζυΐαγα οἵ 

(6 {16 σου 1 ἴῃ 7 ΘΓ 5] οῖ δα (ἢ 61 ΓΟ ρίοη γα 8 ἱπνοϊνοα 
ἴῃ ἴἢ6 αυσβοη οἵ ἰδ τγεβίογαοη οἵ 6 Ὡδίοηδὶι βϑδηςίυδγγ, ἢ 
ΓΟΓΙΔΙΏΪΥ ἀοβογνοβ βοῺ 6 ογθαϊὶ ἴοσ βθοίησ [ἢ18, ἀπ τότ ἰοσ πιον- 

ἱηρ ἰῃ6 ΡΘΟΡΪΘ ἴο ἰᾶΚε δρργοργδίε δοοηῃ. Ηδ νγὰβ8 ποΐ 8ὴ Απιοβ8 
ΟΓ 8η [5341] Δ}: Ὀαΐ τηιιϑί ποῖ ΑἸΏΟ5 οὗ 15δ᾽δῇ, ἱῃ ἢ]5 ρδςδ, ἢᾶνα δί- 

ἰετρίοα ψἢδὶ μα υπάογίοοκ ὃ ἀπ ψου]ά εἰἴδεγ οἱ μ6πὶ ἢανα θΘΘΏ 
ΙΏΟΓΕ 50 ΓΟ Έ551|}} 
ΤῊ 500]6 οἱ Ηαρραὶ 15 υϑυλ}ν τοραγάθα 45 ργοβαῖς. Βδιβ85, ἰΐ 

111 θ6 το θοΓοα, ργομοῦηοθ8 1ἰ “σΟ]ουΓ 655. Νὸ ἀουβὶ, ἰξ 15 
ΒΟ] ΘὙ ἢ ἱ ἴδ τη6, 1{ [6 ὈΓΠΔΉΟΥ οὗ 15818}} οσ (Π 6 ΡΟ] 15} οὗ ([Π6 στοδΐ 
ρΡροεῖ οὗ [86 Εχὶ]α ὈῈ Δ Κε 85 (ῃς βἰδηθαγά. Ὑοῖ, Ηαρραὶ νγὰβ ποῖ 
ππδουΐϊ (Π6 οΥδηίδὶ Εἰκίηρ ἴοσ βρύυγεβ, ΟΣ ἅγὰ ἢ158 ργορῇβοῖεβ 85 

ἀπγῆγ ΒΓ ἃ] 45 (ΠΟΥ ἤᾶνα Ὀδοη γεργεβεηίθα. [ἢ ἀδβογίηρ ἢ15 
βῖγ]ς Ῥγοχωΐϊῃθηςθ [48 90 68 Ὀθθῃ σίνεῃ ἴο (Π6 ἰγεαιεῃξ τα- 
αὔστοηςο οὗ “ΤὮυ5 5611} Ὑδηπθῃ οἱ Ηοβίβ᾽᾽) δηά ““5α1: ἢ Ὑδηνθῆ,᾽ 

οἵ ““Ὑδῃηνπει οἵ Ηοβίβ,᾽" δῃηά 1{ ἢ85 θδϑὴ ἱπίογργείθα ἃ8 ἃ 5ἰρῃ οἵ 
“ἴὴς αἰβαρρδάσγδηςς οὗ ἴπε ἱτημηθα δία σοηϑοϊουβη 685 οἱ ἱῃϑρίγα- 
ὕοῃ.᾽ Ἑ Βυῖ ἴδεθ8 Ἐχργεϑϑίοῃβ ἃγὰ ἢοΐ ῥδοι δῦ ἴοὸ Ηδρσαὶ. [Ιη 
ἰλςΐ, ἤθη (Π6 ἰπβίδηςοβ ἰῃ ψὮΙΟὮ (ΠΥ Ὦδνα Ὀδθη ἱπίεγροϊδίθα (6) 

ἃῖε ἀσαιιοίεα, 1 11} θῈ ἰουπά (ῃ81 Πα ἀο65 ποῖ υ86 [ἢ 6Π| 85 ΓΔΩΥ 
ἴη65 ἴῃ 185 ψΏΟΪα ὈΟΟΙ ἃ8 [εγειϊδἢ ἀο68 ἴῃ ἴῃ τνεη γ-ἰἱγά 
οδαρίοσς οὗ ἢῖβ8 ργορῃθοῖθβ [Ιἰ 18 Ἔνθ τηοσα ἱποοιτοοῖ ἴο ΓΟΡγο- 
8εηἰ [86 ι.58 οἱ ἱπίοτιτοσαίίομ ἃ5 ἍἽμαγδοίογϑες οἵ {815 ργορδεῖ. 
ΎΠοσο ἅΓὸ ἰῃ 81] εἷὶχ ςδβθ58. Βιυῖ Ϊη ἴῃς βεςοηά σμαρίογ οἵ 7 γοι δ, 
ἢ ςἢ σοηίδ 18 ΟἾΪΥ {ΠΙΓίγ-5ονθ νεῦβεβ, ἰἤῈγῈ ἀγὸ ηἰποίθοη, οἵ, 

ΡΓΟρογΠ οη δίεϊγ, ἔνγῖςδ 85 ΔηΥ. ΤὭΘΓΘ 15 ΟΠ6 ἜΧργοϑϑίοῃ (ἢ δῖ ἸΔΥῪ 
βΔ[εἷγ 6 τοραγάθα 85 ρθουν ἰο Ηδρραὶ, παπιοὶγ, “ἰΑΚε {πουρῃ ς᾽" 
(1, ““βεῖ γοὺγ μιοαγίβ᾽᾽), ἘΣ ΟΟΟΌΓΒ ΠῸ ἔεννεσ ἴ88η ἔνε {{π|68, 

διά, δείηρσ ἰουπά ἰπ [δε (Ὠἱγὰ 88 γὰ]] 88 (6 ἔγβί ὑσορἤθου, 15 ἃ 

ἃ 0 Νοπδεῖ, ἰῃ (δε ἰπιτοαυςοη ἴο ἢἰβ Ἑοτηγ ΙΔ ΤΥ οὐ (ὃς Ὀοοκ οἱ Ηδσχαὶ. 

ΤΥ εχαςὶ ἤξυγεξ δῖε 14 ἴο 21. 2 Αῃαζέ, 11ς. 

-παῷ 



48 ἩΑΛΟΟΘΑῚΙ 

Ριοοῦ ἰδδί [86 ἔοσταογ 18 ποῖ, 85 Απάγέ οοῃπίεηαβ, δὴ ἱηιεγροϊδέοη. 

566 ΡΡ. 28 7. [11 56 εῖη5 ἰο Ὀ6 οΠαγδοίεγίβᾶς οὗ Ηδρμραὶ, ἴοο, ψῇογε 
ἴῃογα 18 8ῃ ΟρΡροσίυγ, ἰο ᾿πἰτοάιϊιος οχίθηα θα [1515 οὗ ρΡαγςυ Δ Γϑ. 
ΘΈΩΝ βοσίεβ οσουσ ἴῃ 15 ᾽ δηὰ χ᾽ 15, 

ἴῃ ἴῆς ὅτοι γος οδδοβ, Βόούνενοσ, ἰἰ ἰἱβ ροδδίθϊς ἰδὲ τῆς ἰεχὲ 85 Ὀδοη ἰηΐοτ- 
Ῥοϊαϊεὰ. 1π χσϑ' (γθοῖν τοηεσοῦ) ἴῃς διγδηρειησεηῖ ἰδὲ βιρρεβὶβ ἰϊϑεὶ ἢ ἰς 5 
ἔοϊ! ον: 

γε ὅσαυε Ξουῦβ τεμον, δι! δαγυεείεα ἐς; 
Ἑαΐίεπ οὐ δοι 2ςαἰ ἐδ αοον, ἀγωμζεη τυϊδομί ἐχ ἡ αγαϊοη, εἰοιπεὰ 

γομγεεῖνες ιυἱ ποι οοιεονί; 
Ακὰ εν δέγοίέμς, οαγμδᾶ,--700᾽ α ἰραΐῖγ ῥωγξε. 

ἸῺ σἷλ ἃ δίγηασ διγδηρσοιηθηξ ἰ8 Ροβδί δα: 
Υεα, 1 εἰπε πιομοα α ἀγοιρἧ! ρον ἐπε ἰαηά: 

Ἐνεν ρον [δὲ πέρλϊαπάς, απὰ 86 ργαΐη, απὰ ἐἦὲ τοῖσί, απὰὦ [δὲ οἱ; 
Απὰ αἷ ἐμαὶ 0:6 εςοἱῇ ῥνοάμοεά. 

Ιη 212 ὀγραδ, οΥ ῥοίαξέ, οΥ ευΐπέε, ον οἱξ δου 1ἴκὸ δποῖμποσ ἰΐςι οἵ βροοϊδοδ- 
ἔσο, Ὀυῖ ἰξ ῥσεοδάεβ ἱπβίεδα οἵ ἐο]ονίης ἴῃς χεῆεγαὶ ἵει απ. )οοὦ. ΤῊ Ϊ5 
ἔαςὶ 6δοδβ υπΐδνουγαῦὶε ἴο ἴῃς [ΠΘΟΣΥ οὗ ἱπιεσροϊδίίοη. Ενεη τηοσε 90 ἰβ {πὸ 
ολ86 οὗ 213, ἴοσ βεσε [86 βεσίεβ ΔΡΌΟΔΙΒ ἴο Ὀδ ΠΟΟΟΒΘΔΙῪ ἴο ἴΠ6 Ἔχργοβείοη οἱ ἴῃς 
ΡῬτορδεῖ 5 ἰδουσῃῖ. [Ιἐ ἴα ὑχγοῦβοϊςο, ἱπογείογε, [δὲ μς δοῖι!ν ττοίς: 

ἰς 16 Ξεεὰ γεὶ ἐπ {6 ξανμ7 ῦ-- 
Νὸον μανε [δ6 υἱπο, σπὰ ἐλ ὅς, σπὰ ἐδδ ῥοπιδργαναίε, απὰ ἰδὲ οἱἶυς 

ἐγεε δονγη:--- 
Ῥγορι ἐκπὶς Ὧα.}) υὐὴὲ' 1 δ]ε::. 

δὲ ἀϊά, ρετδρ8 ἰΐ ἰβ ἢοῖϊ ἴοο τις ἢ ἴο 540 ἴῃδι πὲ νγ88 δρὶ ἴο ὄχργεββ Ὠἰπι- 
8ε}{ ἰῃ τι ἷ9 [αϑδΐίοη. Νοῖ ἴδὲ δε αἰὰ ηοὶ ϑοπιειπιεβ μὰ ᾿ἰ5 βου ἢ ἴ5 ἰηΐο ἃ 
ΤΩΟΓῈ ΓΕΑ ἔοσῃ. ακο, ἔοσ Ἵσδϑίηρὶς, 10 (ογα προ τὰς εν ἀσηἘ} δι ροτ- 

βυουβ Ὁ9.Ὁ}»), Μ᾿ βῖςο ταῖσι Ὀε ἔγεεὶν σοπάσγεά: 
ΤἼλεγείογα κεαύυεν οὐδ λεὰ {κε γαΐῃ, 

οαμὰ 4.06 δαγί ὐὐδδοϊά ἐς 7». 
ΤὨὶβ ἷα ἃ ἰαὶσῖγ χοοὰ ϑβρεοίπιοη οὗ ἩεῦτγεΕνν Ῥδγδ Ἰοἰΐδτη. [1 ἰ8 ἰηἰογοβιίηρ 89 
δονίης ἴπδῖ ἢς δὰ σδυσῃϊ [Π6 τηδδβυγο, 85 ΝῈ]] 85 δα ορίδα βοηὶς οἵ ἰἢς ἰάδας, 
οὗ ἴδε ϑεοοπὰ ᾿βαϊδῃ. [{ 15 δἷ9ὸ ἱτπηροσίδηϊ, βίπος ἱξ ἔπη ΐθῃος ἃ Αγγαπὶ ἴογ 
οοστεςης βουὶς οὗ ἴῃς ἱστεχυ ανῖεβ ἰῃ ἢἰ5 Ῥσγορῃεοίςβ, τ ἤδη οἵπεσ ςοηβίάεγα- 
τἰοῃ5 Ῥοΐηϊ ἴῃ ἴδ δας αἰτεςοη. Αρρὶϊεὰ ἴο 25 ἴῃς τηοισίςδὶ ργίπεοὶρὶς οοῦ- 
ἄστη ἴμε [ΟἹ] ονσίηρ δηδὶγαὶβΌ ὍΤδε τγογὰβ ἰῃ υἰδίη ἴγρὲ δὲ δοςσζείοῃϑ: 

ι, ον ἐδμα «αἰ, γαδιυεΐ οΓ Ἡοσίς : 
Υεῖ οὔος α “6 ιυλέϊε, 

Απᾶ 1 ιοἱἱ! εἐπαλα δοαυεν απὰ εὐνίδ, 
δηὰ ἰδ 8ε8, δηὰ ἴδῃς ἀὐγ Ἰδπά; 

᾽ γέα, 1 ιοἱϊ «λαῖε αἱ παδίοης; 
Αμπὰ ἐδ ἰγεασμνες ο7 αἱ παήΐομς «Να]} ἐονεδ, 
απὰ 1 υυἱῖ ΔΙ ελεὲς ἄομδε τυ ἀρεα ἢ, 
δῖ ἢ Ὑδην ἢ οἵ Ἡοβῖβ: 

8, ὸν νεῖμδ ἰς δὲ εἰϊνεν, απα κεῖνα ἱλε γχοϊά, 
σαξἢ γαδιυελ οἵ Τος,ς. 



π᾿ὰἰὖ'ὐ ππεηααααρ σνενσξαν ααιειαε, τπὰασδαδαμναισαιν....ς-------- 
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9, Ονεαί ςΞλαὶ δὲ ἐδ6 τυρα δ οΓὈ 41|5 ποιιδ6, 
ἐπε Μιμγε αδουε κε ῥα, 

881} ὙΔΌπ ἢ οἱ Ηοβίδ: 
ἀπὰ ἐκ ἐκὶς ρίαοσο 1 ιυἱἱ γγαπξ ῥεαςέ, 
«οὐδ ναδλισεῖ, ο7 Ηοεῖς. 

Οἰδος ΠΙυϑιγδ οῃ5 τηϊσῃξ 6 εἰϊεά, Ὀυξ ἱξ πουϊὰ ῬγΟΡΔΟΪΥ Ὀ6 
ἀπ ῆςυ, ψῖουϊ πλοΟΓα οὐ 1655 ν]ἱο θησα ἴο (ἢ6 ἰοχί, ἴο τϑάπςα [ἢ 6 

ὙΏοἷς ὈοΟΚ, ΟΥ ἄνθη [ῃ6 ργορῃθοῖθβ, ἴο ἃ ροθοδὶ ἔοστω. 5811, ἴοο 
τυ ςἢ οὗ 1 15 τιοίσοαὶ ἴἰο 50 τ[ἢ6 αἰϑπμοοπ τδάθ ὉΥ ΚόΒΙΟΓ 
(11) (δαί, “16 (16 πιοίμοά οὗ ργεϑεηίδοῃ ργείεγγοα ΟΥ̓ (ἢ 6 
οἰάοσ ργορῇῃοίβ τυγᾶ8 ἴῃς ροοξοδὶ, [ῃδἱ οἵ Ηαρραΐὶ, ου [ῃ6 οἴδεογ Βδηά, 

Ὀοζγα 8ῃ ογδίογίοδὶ ἍἽπαγαςῖοσ.᾽" [11 νουἹὰ θα τὭοΟγΕ ΠΟΑΡΥ οοτγγοοῖ 
ἴο 541Υ ἰπδί [Π6 ΠΟΙ Ι]οΓ οὗ (ἢ 6 ῬΟΟΚ υ.568 ΡΓΟΒ6, δὰ ἴῃς ρῥγορῃεΐξ 
Β᾽ Πγ156}{ δί ἢσϑι βρεᾶκβ ἰἢς ἰδησιιάρσα οὗ οοϊωσηοι 116, Ὀυΐ [δ], ἃ8 

ἣς ῥγοςθθάβ, 6 δάορίβ ἰο 8 νδιγίῃρ εἊχίθης ροροδὶ ζογιὴ8 οἵ 
ἰπουρϊ δηὰ Ἔχργοββίοῃ. 

Φ ]Ὁ ΘΥΕΙΥ (δϑὲ ἴδε σου ῃ 658 οὗ ἴῃς ποτά οὐ ποχγεδβ οὔτε οΔΏ ὃς ἐπι Δ] δμοὰ πίϊδουῖ 
τεΐετεροε ἴο ἴδε τηεῖσε. Ἐος ἀειδὶ]α, δος ἰδ ΟΟΣΑΠ ὨΙΆ, 



ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥ ΟΝ ΤῊΕΞ ΡΕΟΡΗΚΕΟΙΕΡ 

ΟΕ ΗΑΟΟΑΙ. 

Μοϑῖ οὗ [86 ῥγορβεῦςδὶ ὑοοκβϑ ᾶνε ὑσορδὺ {{|68. ΤΏΘΥ γα οὗ 
νδιγίηρ ἰοησίῃ, [ἢδι οἱ [ἐγεθηλδῃ Ὀεΐπρ ἴΠ6 ἸΙοηροϑὲ δῃὰ πηοϑί σοϊὰ- 

Ργεῃεηβῖνα δῃὰ (μαι οἱ ΟΡ δαΐϊδῃ, 45 15 διηρ, (ἢ βῃογίεδβιί. ΤῊς 
ὈοοΚ οὗ Ηαρραὶ, κὸ ἴῃο56 οἱ ἘΖεκΙεὶ, Τομδὴ δηὰ Ζεομδγίδῃ, 85 

ΠΟΠΘ6, (ἢ6 ορεῃΐηρ νοῦϑα δείηρ ΤΔΘΓΕΙΥ δὴ ἱπίτοἀυςάοῃ ἴο ἴδ ἢγϑξ 
οὗ ἃ Ὀχεῖ βογί6β οἵ ὑγορῃθοῖθϑ οἱ ψ Ὡς (6 ἴτνο οΠδρίεΓβ οὗ (Ὡς ψοσκ 
ΔΓΘ ΤΔΙΠΪΥ οοἴηροθεά. ὍΤὨδ οοπίοηϊβ οἱ [8656 ἙοὨδρίογβ ὨδίυΓΑΙΥ 
[411 ἰηἴο ἔουγ ϑεςοῃ5, ἐδ οἱ νι ϊοἢ ἢΔ45 ργεῆχϑα ἴο 11 [86 ἀδίε οἵ 
(86 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ (δογείῃ γοροσίοα. ῬὍὨδ σοπογαὶ 50 ]εςὶ ἰ5 (6 γτεϑβίο- 
Γαΐου οὗ (86 ἰδ Ρ]6 δὲ [εγυϑαίεη. ΤὨδ ἢγϑί συδογαϊηδίε ἰορὶς 15 

δι. ΤῊΕ ΜΟΨΝΕΜΕΝΤ ΤΟ ΒΕΒΌΠ ΤῊΕ 
ΞΑΝΟΤΟΑΆΕΥ (1:35). 

ΤῊΪ8 τορὶς οοσυρίε8 (ῃ6 ψὮοΟΪΕ οὗ ἴῃς ἢγβί σμδρίεγ, ἴῃ 115 οὔ σῖπδὶ 
ὀχίθηϊ, θυΐ (86 ῥτορβεῖί ἰ5 ἴῃς βρθδκεγ ΟἿἱ]Υ ἰῃ νν. “ἢ, τῇς τοβί οἵ 
[86 ρ8βϑᾶρα Ὀεΐηρ δὴ δοζοουηῖ οἵ {Π6 εἴἶεοϊ οὗ ἢ͵8 πηεββᾶρα οἡ [ἢοβὲ 
ἴο οι ἱΐ τνγὰ8 ἀοἰϊνετοά. Ηδηςσθ 1ἴ Μ{11 ΒῈ δα νίβαθ]θ ἴο αἴβοιι58 
(86 οσΠδρίογ ὑπάδγῦ νοὸ δοδάϑβ, (86 ἢγβί Ὀεΐησ 

α. ΤΗῊΗῈ ΜΕΘΒΑΟΕῈ ΟΕ ΤΗῈ ΡΒΟΡΗΕΤῚ (1.1). 

1ι θερὶῃ8 δυσι ρον π ἢ ἴῃ εἰϊδίίοη οὗ ἴ[Π6 δἄιννογβα ορἱπίοῃ δος 
ἴῃς [ἐν ὙΠ ἢ γείογθηςς ἴο (6 ᾳφυσϑάοῃ οὗ του ϊ]άϊηρς ἴΠ6 βϑδῃοίυδγΥ 
(ν. 33, Ηαρραὶ αὔριιθβ ἴογ [8:6 ὉοῃίγΑγΥ, ργαϑθηπς ΕΟ ΓΘΘΘΟῚ8 
(νυν. “5 «αἱευϊαίοά ἴο ἀρρβϑὶ βἰγοῃρὶν ἰο ἴῃοβε ἴο σσβοπὶ (Π ΕΥ̓ ΜΤεσα 
δα άγοβϑοα, Ττακίησ (ἢ6 νδ] 1} οἱ ἰἢ656 ἀγρυτηθηΐβ [0 Γ οτδηϊοά, 
86 ῥγοοθθάϑ ἴο δεσμοί ἢΐ8 ρθορὶε ἴο δεῖ ἴῃ [Π6 πλδίίεγ (νυν. 7); δαϊ, 
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ἰηφἰοδα οἱ τοϑηρ [15 ς496 δὲ [18 ῥοϊπΐ, ἰο πιᾶκα βυγο [Π8[ ἢΪ58 6χ- 
δογίδ θη ν1}} θὲ μεεάθα 6 γερϑδίβ ἴΠ6 βεοοπὰ οὗ [18 δγριγηθηῖβ 
ίνν. "3), εἰνίπρ ἴξ ἃ ἔοστη 50 ἀΐγεςΐ δπὰ ροϑβί να (μδὲ 1 σδπηοί Ὀ6 
τηϊϑυπάεγβίοοά, δπὰ 50 ἴογοῖ]ς [δὲ ἢ6 ψῆο ἰζῆογαβ ἰΐ τηιβί ἰδ κα 
(δος διἰαϊτυιἀα οὗ ἀείγίης (Ὠ6. ΑἸπσ ἢ γ. 

1... ΑΔ] (ες ῥγορβεςοῖίεβ οἱ Ηδρραὶ ψοσα ἀοἰνογοὰ ἐρ 16 5εοομᾶ 
γεα οἵ Ῥαγίμο. ΤΏΘΓΕ ἀγα ννο, Ῥοϑϑί]Ὺ ἴἤγθα, ῬΟΓΒΟΏ 8, γα] ΟΥ 

ἹΠΊΔΡΊΠΑΤΥ, τηρηἰοηθὰ ὉΥ (Π15 πᾶπὶὸ (Ηεῦ. Ὀᾶγἔγδνεβῃ; Ῥεγ. 
Ῥάγαγαγα 58} ἰπ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδπιθηί. ΤῊΣ ἢγϑί 15 “γι (86 
Μεάς,᾽ τὰς τογιηΐοδὶ σοπαθοσοσ πνῆο, δοοογάϊΐηρ ἴο Ὁη. δ᾽ ςἿ, 
“τερείνοα (Π6 Κιηράοτῃ᾽ οἱ Βαδγίοη δἴΐζογ (ἢ ἀθδίῃ οἵ Βε]5ῃδζζασ. 
Τῆς [τὰ 15 “Ῥαγίυβ (Π6 Ῥογβίδη" (Νε. τ). 

Ιη πη. οἱ Τασίιυϑ ἰς ςδ]]εὰ “τῆς 5οὴ οἵ Αμιδβύοσυβ," (δὲ ἰς, Χογχαβ; Ὀυΐ, βίῃοδ 
Χετῖχος ὈεΪοΩ 5 ἴο ἃ ρεγίοα (48ς-4ός Β.(.) ΘΟΠ 3: ἀΘΥΘΌΪ ἰδῖες μδη 1πεῖ οὗ ἴῃς 
Ῥετβίδη ἱηνδϑοίοη (530 Β.0.), ἰϊ ἰβ ἱπιροβϑβῦὶς ἐπεὶ Ὠἷ5 ϑοη, τ ῆο, πηόγεονεσ, Ὀοσα 
ἴὰο πδῖυς Ασίδχεγχες, βαά δηγίπίηρ ἴο ἀο τ ἐπὶ ενεηῖ. [1 15 ὑγοῦδοις ἴπδὶ 
ἴδε δυίδοςε οἱ Ὁ δηΐεὶ, βανίης Ὀυϊ ἃ οοηξυϑεα ἰτδαϊιοηαὶ Κηονίεάμκε οἵ ἴῃς Ηΐ5- 
ἴοΥ οὗ ἴδε Επδ5ϊ, δηὰ Ὀείΐηρ ἱπδισησεα ΌΥ δΑσ! οσ Ὀγεαϊςιοη5 (15. 1.317 5. 211. 
7΄ς. ςτῖ 4. ΣΙ 4.) το ἴδε εβξεςι ἴδ᾽ ἴἢς Μεάε8 που]ὰ ονεγίῃτον Βαδγίοη, ἴκὸ ἴΒ6 
δυῖδπον οἱ ΤΟῦΌΪ 1416 ἰἀοηἰδοα τὲ Ὀεβῖ- Κηονῃ οὗ ἴδε Μεάο-Ρεγβίδη Κίηρε ἢ 

Ογαχασες, ὃς ἀσεῖσογοεσ οὗ Νίπενεῖ, δηὰ ἴδῃ πιδᾶὰς Πδγίυβ, γτῆο δεῖν ἰοοῖ 
Βαῦγϊοει ἵίος ἀυτίηρ ἢἰ5 τοίη, ἃ δοὴ οὗ (9 Μεοαΐβδη συ ϊοσ δηὰ ραν Εἶπα ἴπ6 
σεαὶϊὶ οὗ ονεστισονίης ἴπς Βαργ]οηΐδη ἐπιρίστε. Οὐ. ΕΒ. δτῖβ. ϑαγίὶμς; Ῥεν- 
δία, 13; Ῥγίηοε, δαπίεϊ, ς3 ἢ. Ν ἱποκῖον (ΚΑΤ 3, 288) τη κΚ5 ἴπαὶ σα ῦγϑοβ 
ἰβ τροδδδῃῖ. Οἱ ἴδε οἱοσ νίαν, ες 0)8., ασί. Φανγίμς; Ῥτίῃοδ, 4ς. 

Ως ΚΙες (ΚΑΤ .3, 288) ἰδ ἶθο5 Παγίυβ ἴῃς Ῥεγϑίδη τ ἢ Πδγίυ Ηγϑίδαροβ. 
ΤῊΝ ποσὰ οοπηοῦ ΟΡἰηΐοη ἰς [πΠδὶ ᾿ασίυβ (οἀδοϊλδηηυ, ἴῃς 1451 οὗ [πε Ῥοτ- 
βἷδλη ἰκίηρε, ἰ5 ἴδ Οης 50 ἀεβίχηαϊοα. 80 Μογοεσ, Σ1.)., τοφ4; εἰ αἱ. 

ΤΒε δυῖποσ οἵ Να. σ2196 8. θεχίη5 τ ἢ ἃ χε ΔΙΟΩΥ οἵ ἴδ Ὠἰσἢ ῥγίεϑις οἵ τὰς 
Ῥετξῖδσι μεσ οα (νυν. 191.), ψν ἰςἢ ἰς οἸ] ονσεὰ Ὦγ ἃ 15ῖ οὗ 186 πδηηγςϑβ οἵ ἴδε ποδὰβ8 
οὗ 6 ὑσεϑ Ποιι565 ἴοσ “τῆς ἀδγ5 οὗ [οἱαἰκὶπ).᾽" (ΟΣ. νν. 1.5 ΕἸΠΔΙΥ ἢς 
διδεῖ, νυ. ΒΞ, ὝΒΕΊα 8]} τείεγεηος ἴο ἴῃς εν 5 5ῃου]α ἈῈ οπχίἰἰεὰ, τΠδΐ, ἰῃ (ἢ 6 
δουγος ἴσου Ἡ ΒΙΟἢ Βο ἀχενν, ἴΒε γα 'ΤΟσα δἰ σῇ δτ 11ς[5 ἔοσ ἴῃς Ρεγὶοὰ οἵ δδςἢ οἵ ἴῃς 
Βίσἢ μείεβίβ πιεητοηθαὰ “ὉΠῈ} (Ὑ ἔοσ Ὁ») ἴδε τεῖσιι οὗ Βατγίυβ ἴδε Ῥεγβίδῃ." 
ἴη οἵδεσ νογάβ, Βα πλδῖκοβ ΝΕ Ββοσαδἢ 8 ΟΠ δ ρογατΥ οἱ ΕἸ Δ 58 Ὁ δηὰ τῆς Κίησ 
Ὦς 8Δ5 ἴῃ πλϊπα ἃ ΠΟΠΙΟΙΙΡΟΓΘΣΥ οὗ [δα άλ, ἴπτεος χεποσζαίίοης ἰδίοσ, ἴῃς ἀδῖς 
οἵ Πατίυα (οθοπιδηηυς. ΤῊΪ5 οοποϊυβίοη ͵ἰ5 ποὶ δες ποίγενεῦ οὔθ ΤΏΔΥ 
ἰηῖετργεῖ Να. 1333, [δὶ βαβδδαερε Ὀείῃρ ὮΥ 4 αἀἰδεσεπὶ δυΐμοσ. (ὑ. .υ8..., χχὶϊ, 

977. 

ΤΒο Κίηρ ἴο τ ΒΟΙῺ Γείδγοηςς 18 ΠΟΤ τηδάς 18 Πδγίι8 Ἡγϑίαϑραϑ. 
ΤῊ 5 15 οἶθδγ ἔγοπι Ζς. γ5, σεγο [6 ῥσορδοῖ, γῆο νγὰ8 ἃ ςοπίεπιρο- 
ΤΑΙΥ οἱ Ηαργραὶ, ἴῃ ἃ πηδϑβᾶρο ἀεἰνεγεὰ ἰῃ ἴΠ6 ἰουγίῃ γεν οἵ Πατίιϑ, 
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Γοργοβϑοηῖβ (Ὠ6 ρεγοα οὗ Δ ΠἸςἴοπ ἃ8 Ὠανίηρ ἰδϑίθα ϑενθη γεαγϑ; 
ἴογ Ὀαγίυβ Ἡγϑίδϑρεϑ οδπι ἰο ἴΠ6 ἴΏΓΟΠΘ, 85 ἢ85 δίγοδαυ Ὀθθῃ ἀ6- 
βοῖοα (Ρ. 20), ἱῃ 521 Β.0., 80 (δι 8 ἔουγί γοαῦ νὰ8 (ἢ 6 βἰχίγ- 
ὨἰηΙἢ δἰίεγ ἰἢ6 ἀεδϑίσυςοη οὗ Τεπιβαίοη. Οὔ αἷβο Ζο. 12, Ἧς ἰ5 
Ὠεγα οδ] θα 5: ρ]Ὺ ἐλ Είπρ, ποῖ, 85 Π6 15 ΟΥ̓ Ἰδίθν τυ ἴογβ, “ Κίηρ οἵ 
Ῥεγβία." Οὐ. Ἐ2ι. τ πη. 15, Ηἰἴ5 σεοομᾶ γεαῦ οοττεβροη θὰ 
ΤΟΌΦὮΪΥ ἰο 520 8.0., 8δηά ἐδ εἰχίδ τιοηΐδ, δοςογάϊηρς ἴο [6 Βαργ- 
Ιοπΐδη βυβίοτι, Ὡς 8 δαορίεα ΟΥ̓ ἴΠ6 [εἐνγ8 ἀυγίηρσ ἴῃς ΕΧΙο, Ἐ 
ἴο ἰῃς Ἰαἰΐογ ραγί οὗ Αὐγσυϑῖ δηὰ [Π6 ἢγβι ραγί οἱ ϑορίεμη ρεσ. 1 88 
οἱ ἐλε ἥγεί ἀαγ οὗ [15 πηοπίῃ, [Ώδη οα]16ὰ Εἰμὶ (Να. 65), ψἤθὰ τῃς 
ῬΘοΟρΡΪςῈ ψεσα δηϊογίης ἃ ΠΟΙ  (Απι. 85 15. 6622), (μαι ἐΐ6 τυογὰ οἵ 
Ῥαλιυεῖρ σανις, 11τ., τυα5.1 866 α͵5ο ν. ὅ μ᾽. 19. 329 Ζς. εἶ, εἰ βαξ. 
ΤἼδ τηδϑϑᾶρα σϑη6 ὃγ, ἰἰ., ὃν ἐμ6 πμαμά οὐὁἨ1 Ἡαρραὲ ἰδὲ ῥγοῤΠεί. 
Ἡϊεσίο ἱξ μ858 ποῖ Ὀδθῃ οἰῶ ψῆο 85 τὶν. [{ ΠΟΥ͂ Δρρεδδγβ 

(ῃαἱ ἰξ 15 ποῖ Ηδρραὶ τϑοογάϊηρ ᾿ἷ8. οὐσῃ υἱΐογαηςοθϑ, θυΐ ΒΟ 6 οπα 
εἶα τεροσγίίηρ νὰδί ἰῃ6 ργορδεέ βαἱ ἃ οῃ νᾶγίοιιβϑ οσσδϑίοῃβ. ΤῊ]8 
ὈΘΟΟΠΊ65 ΤΟΣ ονϊοηΐ ἴῃ (Π6 ποχί βοοϊοῃ, νῇογα ἴΠ6 8816 διιίθοσ, 

ΡΓοβυΟΪγ, ἀθϑοῖθεβ (ῃς εἴεοὶ οἱ Ηδρραὶ 5 ῥγεδομβίησ. ΤῈΣ 
Ῥτορδοῖ, ἰΐ βθοηβϑ, θη [ῃ6 ῬοΟΪΚ νγὰ8 σου ρ 16, Πδα ΔΙΓΕΔαῪ οἰοϑοα 
[19 σΑΓΘΟΓ. Η8 τηδβϑᾶρθ νγ18 116 Πἀ6 6 ΡΥ ΠΊΑΓΙΪΥ [ΟΓ ΤΟ ΡΘΓΒΟῚ5 
ἃϊ [δὲ πη6 ῥγοπηηθηΐ ἰῃ [εγιιβαίθη. ΤῊ ἢγβὲ ννὰβ8 Ζεγμδδαδεϊ. 
ΗΪ5 πᾶπθ, ΜΠ δίονοῦ ΤΥ δ 115 ἢγβί σοπιροηθηΐ, ον ἀΘΠΕῪ ἢ45 ἴοΓ 
115 βεςοηα [Π6 Ηδεργεν ἀεὶ σηδάοη ἴοσ Βαῦγίοθ. ΤὨΘ Ρϑγβοῃ 50 

Δ] θὰ 158 ἀ6βου θα 88 ἃ τον; οὔ ϑηεαϊεῖ, νὮο, δοοογαϊηρς ἴο σ (ἢ. "Ὁ, 

γγὰ8 ἴῃς οἰάο5ι βοῃ οὗ (6 οδρἔνε κΚίηρσ Πομοϊδοιίη (2 Κ. )4} 2:7) 
δηὰ φρονεγηοῦ οἵ .μάα]}. 

α) Τδε ἥδε Ἡαρραὶ νὰ5 ποῖ Ὀογῃς ὈΥ ΔΩΥ ΟἿΠΟΥ Ῥεζβοη τηδηϊοποα ἰπ τῃ 6 
ΟΙά Τεβίδιηδηῖ, Ὀυϊ πόσο Δ’Ὸ ΤΏΔΩΥ ΟἿΠΕΙ ΠΔΠπΊο8 οὗ [Π6 884π|6 οἶαβϑ. (7. 
Ἐ;δδΐ, Ασοϊτιδὶ, Βασζ αὶ, Ζακκαὶ, εἴς. [1ι 18 ΘΟΙΏΓΊΟΗΙΪΥ ἱπιογργεῖεα 85 ἃ ἀσγίν- 
δἰΐνε, ἰῃ τὰς δεηϑε οἵ γεξίαΐ, ἴτουῃ ".), “ρας. 8ὃο Ἐν. 8 ἴ 164. 0]ς. 1. 317.. (,.65. 

8.3. δ΄ ΤῸ σῃδΥ, Βούγενοσ, ὈῈ ἃ τιυπ]δίο ἔογπι οὗ ἤ)Π, σ (. 6"--ἰκς 

ΝΘ, ἘΖε. ᾿οῦ, ἴοσ πὴ δ, ὅπη. 461:---οἴ ψΒὶς ἢ ἴποτε 8. ἃ ἐεπιϊπίης πα. ΟἿ. 

458. 3,.. Τῆς Μαβδοοζοιίς νοοδὶ ἰβδιίοη ἰδ ξυρροσίοα ὮὉγ Οτ. ᾿Αγαϊζος ἀπά [1,Αἱ. 
Ἡδρσαυβ οὐ Αρρευ. 

4 ΟἹ. 28., τι. Τίνι; ἘΒ.. ατὶ. Ῥοαν; Βειυξίησοτς, Ανεν., του !. 
{ ΤῊϊ ίογπι οὗ ἐχρεοκείοα ἰ5 ἔγεαυεηϊ ἰπ ἴδε ρεορδοςίοα οὗ ]ετειιίδῃ δηᾷ ἰδίον πιϊησε. 966 

δδροοΐδιν ἴδ Ὀοοὰ οὗ ἘΖεκίοι, δότε ἰδ οςςιτ δρουΐϊ ΔΙ ἐἶπιοβ, 
Σ ΤΊ8, δἴϑο, ἰ5 ἃ ἰδίες ἰάΐοζῃ, οοαχπιοῦ ἴσοι ἰἰ Ἐχί]ς οανατὰ. ΟἹ. 70. 24 1 Κ. 12}8 7ς. 1}, 

οἱ γα:. ; δ'κο (. δὰ ΗΒ., Πε... ἱ, 21ρ8. 
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6) ΟΥ̓ ἴδ νδσγίουβ εἰγτηοϊορίεβ ἴοσ Ζεγυ δ Ὀοὶ ἰτ5 [ΔΓ δυρσαεείεα τῃς πιοεῖ 
διϊγαςενε ἰ8 ἰδὲ τ Βοἢ ταδῖος5 ἰξ ἃ Ἡεῦτεν πιοάϊβοδιίοη οἵ Ζετ- ὈΔΌΠΙ, τοϑά οἵ 
Βαδγίον, ἃ Ἀδῖὰς ἴμδὶ δεῖυ 4 }}γ οσουγα ἰῃ ἰῃϑοτριίοηϑ οὗ ἴδε {ἰπης οἵ Πϑαγίυβ. (. 
Ῥίποδος, ΟΥ., 42ς. Ἐοσ οἵἴδεσε, σ΄. Ὁ.8., ατὶ. Ζεγμδδαδεῖ; δῆϊετς, τὶ ζ. ὙΤὩς 
Ηεῦτεν νος] παύου 5 ἐχρίδίηδα Ὦν νυνδὴ Ηοοηδεῖκεσς (Ρ.), γδο (τδηβίδῖδ ἱΐ 
ἌὍγαβῃ Βογίοη" (033 3.) 88 δὴ ἱμβίδηοε οἵ Ῥαγοποπιαβία, ἱπιεηά θὰ ἰοὸ 
εχργεββ δἱ ἴ8ε βαπὶς τἰπ)6 “1πὰ Βορεβ ἰῃδὲ ᾿ίφ σοιηρδίγίοι Ὀαϑεὰ ὑροῦ ἴπ6 
βείου οὗ ἴδς Ἀανίαϊς ἀγηδϑοῖν δηὰ ἰδς χεβεηϊεης [παῖ ΤΠΕῪ ἙΒεσ ϑμοα ἀραίΐπδί 
Βεῦγίοω." 

α) Μι. 113 πγδῖκεβ Ζεσυ ὈΌΑΡοὶ ἰῃ6 δου οὗ Θμεαϊ εἰεῖ, θὰ δοοοσγάϊης ἴο σ (ἢ. 
413, ἢε νγὰ5 ἴδ βοὴ οἵ Ρεάδίδῃη, ἃ γουηρες ὈὉσγοῖβεσ οἵ Θμοδ εἰ]. Α ἀδεδὶ οἵ ἰῃ- 
ξειυϊν 845 Ὀδοη ὀχρεπάσδα ἴῃ ἐγυγίηρς ἴο μαγταοηΐθα ἴπεϑε οοηῆϊςκίης χεηεαὶο- 
ξβ. Τδυ5, Αὔεη Εζγα Ἔχρί δίῃ ἰπδὲ Ζοεσι Ὀρα θεαὶ νν85 τεασεα ὮὉγ δία υποεὶς, δηὰ 
ἐποσείογε Ἷδ εὰ τῃς ϑοὴ οὗ 5ῃεδ) ἰε]. 50 Ὦγυ., οἱ αἰ. ΚΙ. ῥγείεγβ ἴο ταΐηκ ἴπδὲ 
Ῥεάαίδῃ νγᾶβ ἃ βοῇ, ἢοΐ ἃ Ὀτοίδοεσ, οἵ 5ῃσα!εὶ, δηὰ δὲ Ζεσυ ὈΌΔΡεὶ νγᾶ5 οαἹ]] δὰ 
ἴῃς βοῇ οὗ Ηἷς σταπα δίποσ Ὀδοδυβὲ ἴδε [ΔΕ τγᾶβ με ἰῃ Βίσποσ μοηουγ (Πδη 
ἴδε ἔδίμεσ. ΘΟ Ηὰ., οἱ αὐ. ϑοπιε (σίβἰΐδη ἐχεχεῖςβ ἢανα υπάεσγίδίκθη ἴο Βδσπιο- 
Ὠΐπο {ἰ5 βδδδβδδσε δηὰ σ (Ἐ. 3.3, ποῖ οὨἱν ἢ ἐδοῖ οἴδεσ, Ὀυὶ τ ἱ [Αι. 257 ΒΓΕ 
ΘΒΘΆΪΠΕΙ ἰ6 186 5οῦ, ποῖ οὗ Ϊεοοηΐδη, Ὀυὶ οὗ Νοτί, ἃ ἀεδδβοεηάδηςξ οἵ ϑανίὰ 
ἰδγουσῇ ἴδ Ἰίης οἱ Νδίμδη. (ᾧ"΄. στ (ἢ. 2. Κόῆδ. οἡ 2 ἀοδβ ἰϊ δ5 [οἱ] ον: 
]εοοπίδῃ, 85 ἃ σεϑυ] οὗ [86 σύγε ὑσουουποδα ὕροῦ Ηἷπι Ὁν 7 σου δὴ (2289), 
με πο ρστδηάϑοῃβ, Ὀιϊ μἷ5 βοὴ Αϑδϑὶσ ῃδὰ ἃ ἀδυρῆϊοσ στο, ἱπ δοοογάδηος νὴ ῖτα 
το ἰδ» ἔος διις ἢ οδδβοβ (Νυ. 65 1.), πχαστίεα Νοετὶ δπαὰ Ὀογε πίπι, ἄσϑὶ ϑεδὶεςεὶ, 
πο Ὀδοδα ἴδ δεῖν οὗ Αϑεῖσ, δηὰ ν858 σεςκοηδα ἢ 5 βοῇ, 1μ  οἷχ οἴδβοσβ, 
διηοῦς ἴδει Ρεάαίαι. Νεχι, 5 δι εὶ ἀϊεὰ, Ἰεανίης ἃ νίάον ὈυΣ πο οὨΠάτεη; 
τδοτζευρου δὲ Ὀτοίποσς Ῥεαδίδῃ ἱοοῖὶς Ἠὶς τίς δηα Ὀερμοῖ Ζεσυ ὈΔΡεὶ, το, ἰη 
δοοογάδηοἊε ἢ [πὸ ἰανν οὗ ἰενίγαϊς (Ὠ 1. 255 5.), νυᾶβ ἴδε Ἰεχαὶ 5Ξοὴ δηὰ δεὶσ οὗ 
ἴς ἀεςεαβεά. Ὑδυβ Ζεσυ ΌΔΡΕΙ ἱξ πιδὰς ἴο Δρρεδσ ἴδε βοὴ οὗ θοϊδ 9681 {|:] 
δηὰ Ῥεάαίδῃ, ἴῃς σταηάξοη οἵ Νεσὶ, δῃὰ ἃ τευηλοῖεσς ἀδβοεηάδηὶϊ οἱ Ϊεοοηΐδἢ. 
ΤΒε θδν ἰῃ (ἢ 8 ἱπχεηίΐουβ βοῆδιῃς ἰ8 (δὲ ἰΐξ ἰ5 Ὀαϑεὰ οἢ ἃ ταϊβίδίςε ἱπίεσργε- 
δου οὗ ἃ οοσγιρί ραββᾶσε. [{ [8118 ἴο ρίεοδβ δῖ οπος θη ὙΌΝ ἰπ τ (ἢ. κ19 
ἦβ ῬΤΟΡΕΙΪΥ τεπάετζεα, ποῖ 85 ἃ ὈΓΟΡΕΣ πδπι6, Ὀυΐῖ ἃ5 δη δἀ͵εςῖνε υπεὰ δανεγθϊ- 
ΑΙΪγ ἰῃ ἴδε 5εῆϑε οὗ τοὔόη ἐπεῤγτίσομεάα. Οὐ. Ος8. 118. δ (7), 1Ὲ ἰ5 ἰδετείοτο 
ὨΘΟΒΒΆΤΥ [0 Σεςορηΐβε ἰη 58ο δ! οὶ ἃ βοὴ οὗ ᾿οοηίδῃ, διὰ δϑαηάου ἴπὸ δἰϊειρὶ 
ἴο τρδῖε ἰῃς ΟΒγοηΐοϊεσ ἀστὸς ἢ Τυκο. Τῆς αἰἰβοσοραηο Ὀεΐνεεη [δα 
Οπτουΐϊεῖεσ δηὰ Ηδρραὶ, μουγενοσ, οδῇ Ὀς τουχονεα ὮΥ βυνδιε της Θ με δ! ἰε] 
ἴοε Ῥεάαδίδῃ, 45 Φ ἄοες, ἰπ σ (Ἐ. 313; πϑὶςῆ, πιοσθονεσ, τλδῖκοα ἔπε ΟὨγοιίοϊεσ 
οσαείδίεηιϊ τὰ Εἰπιδοῖ. Οὐ. ΕΖσ. 33 ς3 Νε. σ'. 

ΤΊ παίυγαϊὶ ἰηίογθηος 18 ἴηι ΖεγΌΡΡΑ ΑΙ τγὰ8 ἃ ὑγίηςα οὗ (86 
Βουξε οὗ Πανὶ ἃ σῆο δά ποῖ ΟὨΪΥ Ὀδεη γεϊθαβοὰ ἔγοτὰ σαραν, 
δυϊΐ, 'ἰῃ δεοογάδπος τ ἢ [Π6 ργαςςε οἵ [ῃ6 Ῥογβίδη Κίηρβ, ἀρροϊηϊοά 
ἰο δά πυηἰςίοῦ ἴῃς αἴαΐϊτβ οἵ δἰβ οοπαυόγοα σουπίτΥ υπάον (16 ΕἾΡΒΟΓ 
οἴῃςϊδ] «4116 ἴῃ ΕΖ. ς᾽ “(δὲ σονεγποσ θεγοπά ἰμ6 Εἶνε." ΗοΥ 

ἰοπρ δς δὰ οοουρίοα [ἢΐ8 ροβὶοῃ νι βδη Ηδρραὶ Ὀεζδη ἴο Ῥγορἢ- 

ΕΞΥ, ἰδεῖ 966 Ὼ3 ἴο Ὀ6 ΠΟ τηθδη8 οὗ αἰβοονεγίησ. Ἐ Ὑ Ηΐπὶ γὰ5 

4 τ᾿ 88 ΔροΟΙΥΡὮΔΙ δοοου;ὶ οὗ δῖα βεἰες οι ον ἱϊ, δεα : Ἐϑά. 412 8.. 



44 ΗΑΟΟΑΙῚΙ 

δϑϑοσίδίοα .7οσάηα,Ἐ σον οὐ .εμποσαδαξ. ΤΣ ἔδίδογ, δοοογάϊπρ ἰο 
τ (ἢ. ς 6.5, νγὰ8 ἃ 800 οἱ ϑεγαίδῃ, ἴ8ε ομϊεί ργίεδί νῇο νδϑβ ραΐ 
ἰο ἀοραίῃ Ὁγ ΝερυςδμδάγεζΖζαγ δὲ ΕἸΡΙΔἢ δἷογ ἴ86 ἀεδβίιγυςοιμ οἵ 
7εγυβαίεη. Οὔ. 2 Κ. 2ς. 5. 76. ς, 3. ἘΖτγα ἴῃς βογίδρε, δεοογὰ- 
ἷηρ ἰο ΕΖΓ. γἷ, νᾶ58 8 Ὀγοίμεσ. 7εμοβδάδι, 85 νγνὰ]}] 88 ΕΖγβ, νγὰβ 
οδιτίοα ἰηΐο σἀρν! ἰο Βαρυίοη (1: (ἢ. ς"|6.5), γβεγα 1 βῆυδ 
866 Π18 ἴο ἢᾶνα Ὀδοη ὈΟΓΏ δηά γεαγοά. Κοϑίεγβ (}}]., 41 7) υθ8- 
ἴἤομβ ὙΒΘΙΠΟΣ ἢ6 ψὰ8 (26 ρστδηάβοῃ οὗ ϑδεγαίδῃ, δηά (βϑγοίογε 
ΒΟ οΓ ἢ Μ85 ΕΥΟΓ ἴῃ Βαργ]οηΐαᾶ. ΤΏΘ ΟὨΒγοηίοϊοσ, ἢὯ6 5805, 
Βοϊάϊηρ ἴδ τιϊϑίδκοη ορἱπίοῃ (δἰ (Πογα δα Ὀδεη ἃ οομπιιοιβ ᾿1π6 
οὗ Πίσῃ ρῥγίεϑίβ ἔτοπι ἴῃς Εχοάυβ ἰο ἢΐ5 οὐγῃ {Ππ|6, ἴοοκ ἔογ στδηίθὰ 
(δι 7οβιδ νγὰ8 ἃ 1168] ἀδϑοεηάδηϊς οἱ δεγαΐδῃ δηὰ ιιϑεὰ [6ῃοβα- 
ἀαἷκ 85 ἃ {πὶ ἰο οοῃηπεοῖ ἴθ. ΤῊΪ5 ΠΥ ὑὲ {π|δ, δι (ἤ6ΓΕῈ ἃγα 
ΒΟΙ6 Ἑσοηβίογαίομβ [δῖ τγ8 6 1 ροϑβϑβίθ]ς ἰο θεϊενα (ἢ 6 σοπίγαγυ. 
(1) ΑΙΒουρῃ ἴῃς 71ἐν δά ηο σὴ ῥχδϑί, ἴῃ (6 56ῆϑε ἴπ ψΕΪΙΟἢ 
1ῃ6 ἴογπι 15 υϑεα ἰη ([Ὠε Ηεχαίους, Ὀεΐογε ἴῃ ΕχΙ]6, ϑιιο ἢ ραββαροβ 
852 Κ. 115, 85 Μ6]}1} ἃ5 2 ς᾽, 5ῃονν (ἢδιὶ (ΠΟΥ δά ἃ εἰϊοῖ ονοσ {ῃεὶγ 
ῥγίεβίβ, δῃὰ οἴβογ ραββᾶζεϑ, κ6 1 5. σφ΄, ῥγονὰ [μὲ {πε οοα ταρ- 
Ὁ αυν ἀεϑοοη δα ἔγομι ἔδίΠεῦ ἴο ϑοη. (Οὐ. Ε8Β., ατί. Ῥρίεσί, ᾿ς; Βϑη- 

Ζίηροτν, Αγοδ,., 415 7. (1) ϑῖπος ἴῃς ΒΙρἢ-Ρτ ἐδ ποοά ῥγοροσ ψγὰ3 
δυΐ δὴ οχίεηβίοῃ οὗ (18 Ὠογθα ΑΓ οἢῆςα, 1 ΤΥ Ὀ6 ἰδκδη ἴοσ 
ἐταμιθά, ὑ}16855 ἴῃογα 15 ὑγοοί ἰο ἴῃ6 σοῃίγασυ, ἰδ [ἢ ζΟΥΙΤΏΘΣ νγὰ5 
(ὃς Βεπϊίαρσε οἱ (86 ζδηγ [ηδὲ ΠΔἀ εη͵]ογεά ἰδ6 ἰαἰίεσ. (3) ΤῈΘ 
ἱπηροτγίδηςε οἵ [6 8ιιςοαβϑίοη γὰ8 διοἢ (δι ἰΠογα πγυϑί ἢανα ὈΘΘῃ 
Γοοογὰβ σι τοίδγοησα ἴο 1ξ ἔγοπὶ ψῃϊο (ἢ 6 ΟὨΓΟΙΪΟΪΕΓ τγ88 Δ Ὁ ]6 
ἰο οδίδίῃ γε 80 ]ς ἰπίοττηδίΐοα. [ἴπ Νὰ. 123 ἃ βξουζος οἵ (ἢ ϑογί 
8 οϊοὰ. ἘἙογίυηδίεϊυ, ἴΐ 18 ποί πδοβββασυ ἰο ἀεοίάς ἰῃ6 χυεϑίίοη 
οἵ οβῆυδ᾽ 5 ρϑαϊστες, (Π6 ἱτηρογίδης (Ὠἱηρ εΐηρ (μαι Ὡς νγὰβ ἐλδ 
λέρμ ῥγὲδεί ἤεῃ Ἡδρραὶ ργορῃ βία, δπὰ ἴῃδί (18 18 ρεγῆδρϑβ ἴῃ 6 
οἰάεϑβι ἰπβίδηςς οἵ ἰδ υἱὲ οἵ [86 Ε1]6 ἴῃ τῆς ΟἹα Τοβίατηθηί 

2. ΤὮδ ῥγορδεί, δἰζογ ἃ ἔοστηδὶ δῃηπουῃοοιηεηί, Τλες δκαϊἶ Υαῇ» 

«τοεἷς οὐ Ηοείς, ἱπιτοάτιςα5 ἴῃ 6 830] εςὶ οὗ ἷ5 ἀἰδοουγοα Ὀγ οἰηρ ἴῃ 6 
Ῥτγενδίθοηΐϊ ορίηΐοῃ σἱ τ τγοΐογεμος ἴο ἰ. ὙὴΘ ΥΟΓῪ ἤγϑί νογὰβ ἃγα 

4 Ίη στα δηιὰὶ Νεδβοιιίδη, εξῦυδ, Ἡβεηοε τἰδς Οτοεῖ Ἰησοῦς δορὰ (ὃς Ἐπεὶ ες Πεδυ. 
{1 συγ ἰη ἔν. 2:10 Νὺ, 1.5. Β 7οα. 20} (411 Ῥ.); 888 φίοδοίῃ 2 Κ. 1211Λ6224.8 2; δῃρὰ ἴῃ 

4 (Ἐ. 24 ΝΕ. 9“, 3 «2.8. 1ὼ ἰἢς Ὀοοῖκ6 οἵ (Βτουίεἶες δοὰ στα ἰἴ ρίαοε ἰδ συρρίἰεὰ Ὁγ ΝΣ 15}, 
ἐδ ἐδέε! ῥνίετί, οὐ ἰὼ οαυϊναϊςοι. Ο. τ (ἢ. 27} 2 (Ἐ. 101} 245. }} γ630 χχγἱ6 Ἐχτ, γ5; δἷδο2 Κ. 
85,8 υο ̓ς, «5, 
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ΟΓΑΪΠΟΙ8, ἴοσ ΒΟΓΟ, 85 ἰῃ 15. 85 δηὰ οἔΐζεῃ εἰϑονῃογο, (ἢ 6 ρῆγαϑο ἐλές 

Ρεοῤίες ὈδΊΓΑΥ5 Ἰταρϑὕεξηςε δηἀ αἰϑαρργοναὶ.Ὲ ΤὨδ γϑᾶϑοῃ ἴογ Υ8}- 
ψ ἢ 5 ἀϊβρίοαϑυγε 15 ἰῃδί (86 ῬΘΟΡΙΘῈ 59}, ἢᾶνεα 851 ἃ δηὰ δδ 581] 
βαγίησ, ΤῊε ἐΐρεξ μαζ'; πο οὐρά 707 116 πομδε οἵἨ Ὑαλιυεῖ, ἰο δὲ διέ, 

(δὲ 15, τοῦ. Αἱ δγβί βἰρῃξ 115 οὐδ] οῃ νου]ὰ 86 θη ἰο πηθδῃ 

(αὶ ἴΒο586 γῆο πηδάε 1 τ γὰ δ ὕπρ ἴοσ (Π6 Ἔχρ  γαοη οἵ ἴῃ 56ν- 
ΘΠ γοδῖβ οἱ 76γοπδ ἢ} 5 ργόρῆεογ. Οὐ. 6. 2ς. ὙΤὴδ δῆβινο 
ξίνοῃ ἴο ἰΐ 505 ἴμδι 1 νγὰβ8 αἸεϊαίθα ΟΥ̓ 5685 πο55, Ὡς ἢ πηδηΐ- 
[εϑἰοὰ ἰΐϑεϊ 4150 ἴῃ Δὺϑογρύοῃ ἰῃ Τοοσραγδίίνε!υ ἰτἰνῖαὶ ρδγβοῃδὶ 
δῇαδὶγα ἰο (86 περίεςί οὗ ἴῃ6 ἰΑγροῦ ἰββι165 [Ὡδἰ οὐρῇϊ ἴο ἱπίεγεϑί 1} 
(ἢς τπηριθεῦβ οἱ (6 σοπηη} γ. ΝΟΥ αἰὰ (ΠΟΥ 5ἰΠΙΡΙΥ πορίοοϊ 
(86 τυϊποά ἤουϑε. Το ψνογα8 οἰἰοα Ὀγοδῖπα γαϑἰϑίδηςς ἰο δὴ ἀρροδὶ 
ἴῃ ἕδνουσ οὗ γε] πρ 1. [15 σοῦ} 6 (μι [Π 6 ργοροβαὶ δὰ θδθῃ 
τηδδ ΟΥἉ 5ΓΟΏΡΙΥ Ξυρρογίοα ὈγΥ Ηδρραὶ ὨἾ 1561, δηὰ (Πδὲ (Πογοίοσα 
ἴῃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΒοΓα τεοογάθα ᾿γὰ5 ποῖ ἰ86 βγβί ἰο Ὡς ἢ ἢς σάνε υἱ- 
(εγδῆςο.-ἅ. ΤΏ ἴοῃα οὗ ν. 23 Ἰεδ 5 (ἢ τοδάδγ ἰο Ἔἐχρεςΐ δὴ ἱπαϊρ- 
πδηΐϊ δηά ἱπηπηθάϊαϊς ΓΟΡΙΥ ἰο ἴῃς Ἔχοῖιϑα σίνεη. ὙὨ6 ῥγεϑοηΐ ἰοχί 
ατοῖ γερθαίβ ([Ώ6 δηπουηοειηθηίΐ οὗ ν. ἷ, 858 1 [86 ῥγορβεί, βανίης 

τηδάς [86 5ἰδιειηοηΐ οἵ ν. 2, ἀϊά ποί ρῥγοοθθά υπι}] ἢ6 ἢδα τοοείνοα 
[υγίδεῖῦ ᾿ηϑίγυς ἴοη8. ΑῺΥ βυςῖ βρροϑβι ὕοῃ, Ὠονανοῦ, 50 ΕΔ ΚΕ ἢ 8 
(ὃς ἔοτοθ οὗ 86 Ργορῃοὶδβ πηϑβϑᾶρα ἰπδὲ ἰΐ ἰ5 Ὀειίεγ ἴο ον {815 
γεῖϑα δἰίορείμεγ. ὅ66 ἴῃς ἰοχίι8] ποίε5.---4. ΤὨυ5 11 ἀΡραδΓβ (Πα 
ν. 3 νυᾶ8 οὔ Δ }}ν ἱπητηδαϊδίεὶν (ον ὈΥ (Π6 υεϑάοῃ, 75 ὦ α 
ἐμπμ 707 γοιε γομγεοίυες ἰο ἀτυεὶ! ἐμ οοἰ σά πομδες, τομῆς ἐπ ποθδὲ ἐς 
ἀρεοίαίεο7 ὙὍΤὨδ οὐδ, ΟΥ Ρϑη6] 6, ἤουδε8 οἰϑονῃογε τηθηϊοηοα 
μετα βηἰβηοα ἰπ οδάδσ. ΤὮΘ 58π|6 ψοοά ψγἃ3 564 ἰπ (Π6 Βγεὶ 
ἴρὶς (αι Κ. 65); 530 ἱπ (6 ἀνε] πρ8 οὗ (Π6 τς ἢ ἴῃ (86 {{π|6 οὗ 
]ετεπιίδῃ. (Οὔ . 76. λα"δ. Τὰ 15 Βασαν ροβϑίδ]ς (μδὲ (815 ΟΥ ΔΩΥ ΟἿΟΣ 
οὐϑίυ νοοὰ νγᾶ8 ἑουπὰ ἴῃ τηδηγ οἵ ἴῃ ἢοιι865 οὗ (ῃοβε τ οτ Ηδρ- 
ξιὶ 38 δι ἀγεββίην;---ηοϑσὶ οὗ ἴῃοτη τσϑὲ ἤᾶνα ὈΘΘῺ ΒΕΓ ΡΪΥ 
ρΡοογ;--υῖ (ΠΥ 811] 84 τοοίβ ονεσ {πεῖς ἤθδάβ, ἢ] 6 ὙδΏεἢ 85 
γεί μα πὸ μαρϊϊδοη. ὍὨδ ἰθρ]6 δὰ ον Ὀδδῃ ἀδϑοΐδίς δρουΐ 
δἰχίγ- 96 ἢ γΟΔΓΒ, δΔηἃ [ἃ νγἃ8 Ὠἰηοίθθη γὙ68Γ5 βίῃςθ Ογγὰβ Ὠδα Γα- 
ἰεαϑοά (Ὡς 76ἐν ἔσοστῃ οδρν!γ.--δ. ΤῊΘ ΡΘΟρΙα δα ποῦν ἴοσ Β0π16 

4 ΤΊ ποις ἂτε τεπάετεὰ δ ἀϊοοδν (οτοῖδέε Ὁ Ὀεΐῃς ρίδοκὰ ἴῃ ἃ βευν ἰπδερεπάεαι τεῖδ- 
τε δείοις τὴς νετ, τι ςἢ ταί ψικς δὲ ἱπάϊφαφοα Ὁ. ἰδς του δοτίησ, ΤῊϊς ῥεορίε, ἐμεγ τογ. ΟἹ. 

5, 
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ὕπηε δδη βυβδεγίηρ, ΒΟ δηὰ ἰο νψῇδί οχίθηϊ νν1}}} ἀρρϑδᾶγ ἰδίογ. 
ῬεγΠΔρ08 Π6Υ δα πιδάθ [ἢϊ5 δὴ ὄχοι8ε ἴοσ ποῖ γε] ἀϊηρ (ἢ 6 [ΘΙ Ρ]6. 
Τι ῃδὰ ποίΐ οσουγγοα ἴο ἰῃθτ 1Πδι {ΠΕΙΓ τη ϑἰοσίυηθβ τηϊσῃΐ Ὀ6 ἀπ ἰο 

{Πεἷγ ποροςὶ οὗ Υδνοῃ. Ηδρραὶ τνγὰβ ἀδοϊοαΪγ οὗ (18 ορί᾿πίοῃ. 
ΗἩς [δογείοσο ἔο ]ονβ (ἢ6 αυεβὕοῃ οὗ (86 ῥγεσθαϊης νοῦβα τ] [ἴῃς 
ἐχμογίδιίοῃ, ἑσζε ἐμομρἧλξ ΟΝ γοι τῦαγ5. ΤΏΪ5, ἴῃ νίενν οὗ (Π6 υἱὲ οἵ 
186 58:16 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩ ἴῃ ν. ἧ, Β66 18 ἃ δαίίοσ γοπαοηρ (ἤδη (δὶ οἵ 
ΤΥ ΟΙΠΙΒαιβοη, Οομοίάον ἤσιυ γε πανὲ 7αγεά. (Οὐ. αἴ5ο “5 18.---:. Τῆς 
Ῥτορδδί πιΐρῃξ ποχί ἢδνα γοπ)ηἀοα 15 ρεορὶς μον οἰΐθη δηὰ ον 
νά εἰν (ΠΟΥ δά ἀοραγίοα ἔγοῦι [6 ρδίἢ οὗ ἰογαὶν δηὰ τἰρῃίθου- 

Ὧ6585. ῬοΙθδρ5 ὃς αΪά 50 ἰπ (6 οΥρχίηδὶ ἀἴβοουβα, δηὰ (ἢ 656 ἀ6- 
(4118 Βαανα Ὀθθῇ οὔθ. Ι͂ῃ ΔΩΥ οᾶ86, (ΠΟΥ ἀο ἢοΐ Δρρϑᾶγ ἴῃ ἢἷ5 
Ῥοοῖκ, δυΐ Πεῖα, ἰακίηρ ἰἤδπλ ἔογ ρταηίβα, ἢ6 ρῥγοοδϑάβ ἰο σϑεϊϊε 
ΒΟΙΊ6 οὗ (ἢ γο505 οὗ, οΓ, 45 6 ψου]ὰ δᾶνε ρυὶ ἰϊ, ([ῃς ΡΘῃ δ 168 ἴογ, 
(8 εἰγ σοπάιπςοϊ, ἃπα Θϑρθοία!ν ἰοῦ ἘΠΕΙΓ περίεςὶ οὗ [6 βαῃποίυδγγ. 
γε μανε Ξοιυεά προ, ἢΘ 584γ5, απ παγυεείοα ἶς. Ἧς 15 τε παάϊησ 
(ἢ 6πὶ οὗ (86 τεροαϊθα ἔβί! γε οἵ [Ποἷγ οσορ8. Τ]5 18 ἴῃ 1156} 8 στγοαῖ 
οΔἰδηγ. [ἰ 15 (Βογείογε ποῖ ργορδθ]ο ἰδαΐ, ἴῃ ἴΠ6 ἀείδ:}58 Ὡς ἢ 
ἴο! ον, (ἢ Ργορδοὶ ᾿ηΐοπμ 5 ἴο σον οΥ [ἢ 1ά68 ϑοιῃε 168 δἰ Ὁ- 

υἱεὰ ἰο Πἰπι (Κὅ8.), (δαὶ οοά, ἀτίπκ δηά Ἂἱοίδίπρ ψεγο ἀδρηνοα 
οὗ (δεῖν παίυγαὶ ργορογθβ ἰο ἱπογθᾶϑθα ἴῃ βυβδογην ἴΓΟσΩ ϑοδγογ. 
Ηδξ πλϑδῃ8 5 ΡΪῪ (Πδΐ 80 518}} ψεγα (6 γείυγηβ ἔγοτῃ [ἢ 50]], 
ἤδη ἴῃο56 ψῆο ᾿ἱνοα ἔγοτῃ [ἴ δἷβ, (σα νγγὰβ ποί ἐπομρὴ ἴο 5{1}} {Πεὶγ 
δυηρεῦ; ἤδη ἴΏοΥ ἀγαηκ τίμα, (ΠοΥ σου Πενοῦ ἀσηκ {μεὶν 4, 
1πι., ἰο ἀγωπζεημεος (ΟἩ. 4322); δῃηὰ ψἤση (Π6Υ ἀγοβϑοα ἐμοιγβονοϑ, 
(Βεὶγ οἰοιίηρσ νγᾶβ 50 ϑοδῃ (Βαὶ ποῆξ οἱ (Ποῖ τας τυαγγη. ΟΥ 
ν." ,.5,. ΤῊ 5 νδ8 186 σομ 0 οἵ [6 Βυπραπάπιαη. ΤὨδί οὗ [ῃ6 
Ἰαθουγοῦ νγὰ8 Ἔαῦδιν, 1 ποῖ τηοσγα, ντοίς θα; ἴογ ἐξ τοῖο ωγομρὴ 

ον ́ αρες ἐαγπεὗῶ--- 07 α ἰεαξγ ῥηγοε; ἰῃδὶ 15 ἴο 880, θη ἢς οου]ά 
Β6οῦΓα ΘΙ ΡΙ ογπιθηΐ, νος, δοοογαϊΐηρ ἴο Ζς. 85, νγὰϑβ γάγθ, 5 ῬΑῪ 
85 30 5118]}, ἴῃ σοι ρτϑοη ὙΠῸ [ἢ 6 ̓Γς658 ἢ6 Πδὰ ἰο ΡΥ ἴογ [86 
ὨΘΟΩ551[168 οἵ 116, (μαι 1 δοοῃθα ἴο ἢϊπῈ 85 1 ἢΪ8 τνγᾶζεβ δὰ ἀἶ58ρ- 
ρΡεαγεά ἰγουφῇ 0165 ἴῃ ἢ᾽5 ῬΌΓΒΘ ἃ5 500} ἃ8 ἢ6 δα τεςεϊνοὰ ἰβοτα. 

ΎΒΟΓα ἰδ δηοῖθος ἱπιεγργειδίοη τἴπδὲ ἀεϑεσνεβ τοίου, ἰἢ ἔοσ πο οἵδεσ 
τεδβοη οἡ δοοοιπηῖ οἵ ἰϊ5 ἱησεπυϊ γ. 11 ἰ5 τἴπδι οἵ ἀπάσέ. Ἡς ἴδκεβ “ΝΣ ἰὴ ἰἢς 
δεηϑβς οὗ ἐμ|6 εἰοδ ἀαλὰ τεπάετβ ἴῃς οἴδυδε ἰῃ φυεβίίου, 2δ6 λέγοϊέης ὡὐγουκᾷὰ! 70 ν᾽ 
σα ἰμι6 ῥίεγορὰ ςίοηα. ΤὨϊς 86 ἱπίεγρσοι 85 δὴ δ] υδίοῃ ἰο ἃ εὐυδίοιῃ [δῖ 6χ- 
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ἑδεϊοὰ ἴῃ Βαυγίου, νδβεζε, δε βαγβ, οὔδ ῖδο δὰ Ὀουρσδὶ ἃ βἷανε δἱ ἴδ τηδσίκοϊ 
Βυηρ δα 864] δρουϊ ἴδε πεοὶς οὗ ἴπ6 ΠΕΉΪΥ δοαυϊσοα ςδιϊεὶ ἴο ἱπαϊςαῖο ἴἢδι ἢς 
οἵ 8ῆς γῶϑ Ἠΐβ ΣΟΡεσΥ. ΕΗ 5805 ἴδδί 85. "ρυϊ ἴῃ ἰσοῦβ᾽᾽ 5 εαυιϊναϊοηϊ ἴο “ἐτ- 
Ἀεΐβου,᾽" 30 “8 Ρίεσοξεα Ῥεῦ 16 τλδϑη5 ποίη ΠΌΣΟ ΠΟΥ 1655 [ἤδη "51: νυ Σγ.᾽ 
Ἡδῆοε ἴο νοεῖς ἔοσ ἃ Ῥίεσοςα Ῥεῦθ]ο ἱξ ἱῃ ἴδε οηά, ἴῃ 5ρίϊε οὗ οὐ θ᾽ β νοσῖ, ἴο Ὀ6- 
οὐαιο ἃ 5ίανε. Τῆς (ο]]ονίὶπ ας ἀτὲ δόσὴς οἵ ἴῃς Οὐ οὨ δ ἴο τιἷ5 ἰηϊετργεϊδου: 
(1) ΤΈΣ υδυαὶ πιοδηΐηρ οὗ Υ ἰ5 δαὶ οὐ ῥέεγεε. (ὕἹ. ]7Ὁ. 1411} ἢ. 4215. (2) 
1 ἰῆς ὑγορμεῖ μδὰ τυϊβιἊεα ἴὸ Ἔἐσργεββ ἴδε ἰάεδ διιίθυϊεὰ ἰο Ηἷπιὶ Ὁγ Απάτέ, ῃς 
ψου]Ἱὰ ΡγοῦδὈΥ Βανε ὑδεὰ ὈΓΊΠ, ἴδ 6 ὈΓΟΡΕΙ ποσγὰ ἴοσ σσ. (Οὔ. 25 Οη. 181: 
σι. 89. (9) ΑΙΒουρὰ δὴ ἰβ υϑοὰ ἴῃ ἴδε ϑδεῆβςε οἵ "ον ἐδ ϑακε οἵ (ι Κ. το), τὰς 
τοοζε παῖυζαὶ ἰηϊετρτγείδίοη ἰβ ἴπαὶ ἰξ ἀεηοίεβ ἀεβιίίηδοη δέίες ὁ ὑσερηδηξ 
ψεῖρ. (Οὐ. Οη. 1:ο 7. 

7. ΤΒο τοργεβϑοηίδοῃ οἵ (86 1115 186 7ἐνν8 δά βυβογοά δη γγοσα 
ΒυΒογηρ 85 οΠϑβεηηεηί ογ {ΠΕ Βῃογίοουηρβ γ5 οδὶουϊαϊοα ἴο 
ἸΏΟΥα δεῖ ἴο 851. ψῇδί (ΕΥ̓ σουἱὰ ἀο ἴο βοουζα [86 ἕανοιτ οὗ Υδῇ- 

ψεῦ δηὰ αἰδεγοηὶ ἰγεδπθης ἔσομι ἢἷ8 ῃδηάβ8. Ηδρραὶ ποχὶ 8ῃ- 
5,ΌΓ5 (815 αιιοϑοῃ; δηα ἢγϑί, 1 (ἢ ἰεχί 15 σογστεςῖ, ἴῃ ζἝΠΘΓΔΪ ἴοστη 5, 
Ὀγ τερεδέηρ (ἢ ἐχβογίδιίοῃ οὗ ν. Ὁ, Ταξζε ἐπομρῆὲ οἿὉ γομ ιτυαγ5; 
ὃγ νος Βα πη68}5 [δδί, 85 ἴΠ6Ὑ ῃᾶνε οἴεπαθα, 50 [ΠΕΥ̓ σΔΠ ΔΡΡΘΆᾶ86, 
(δεῖς Οοά Ὀγ (δεῖν Ῥεμανίοισ. Ης ἀοεβ ῃοΐῖ, βονενεοσ, βίορ τὰ 
(815 σοθοσαὶ βιισρεβοη. ΤὙὭΕΓα 18 οης (Ὠΐησ ἀρονς 4}} οἵἴποῦβ [Πδὶ 
ἴδον οὐφῶῖξ ἰο αν ἀοπο, διυς δανα Ἰεῖξ ππάοηθ. Ὑδεὶσγ ὅσβὶ ἀπ} 
5 ἰο πᾶ Κα ροοά [815 οΥηϊβϑϑίοη. ΟὟ τ, Ὦδ 8405, βϑρεδκίηρ ἴοσ Υδῃ- 
ποῦ, ὑρο (δε τιομμέαΐης απὰ ομὲ ἐἐεδεν, απ δα 5.6 κοιδο. Τι ἰ8 

ποῖ οΟἷοαγ ἴἰο νἢδί τηοιιπίαϊ 5 6 γεΐεσβ. Τα 8115 θο(ἢ οὗ Τυἀ δῇ 
ἃ ἘΡΒγαΐπ) δεῖ ἴο ἢᾶνα δε ΜΜ6}} πνοοαοα ἴῃ δῃοίθης {{Π|68. 
Τῦ. ἰλ6 ὕδηιε Κίγζδἢ- απ (708. ο᾽7; 4130 105. 1,1} 5. τ. 1438.) 
Οασπιεὶ νγὰβ ποίρα ἔογ 18 ἰογεϑίβι Οὐ. ΜΙ. γ" Οἱ. γ. 115 ροβεὶ- 
δε ἰῃδἰ [86 ῥγορδοῖ δά ἴῃ πη 1θραποη, ἡ ἤεηςα ἴῃ 6 Ἐπ ΘΓ ἔοσ 
(δε ἢγϑί ἰθιρῖα νγὰ8 ργοουτοᾶ. Οὐ 1 Κ. ς" 5. )ς ὅ-. ὙὍὙὯδ δυίΐδος 
οἵ ΕΖε. 327 Ἔνθ η Εν δουρί 80, βίῃοθ 6 538 γγ5, Δρρδγθῃθν οἢ [6 
[α5!5 οὗ (Π}5 ράϑβᾶρο, (δι (ἢ6 [6νγ8, ἤθη [ΠῈῪ ἢγβί διἰετηρίοα ἴο 
τεῦ ]ὰ [86 βαποίύδσυ, οηρίογοα “ἢ Θ᾽ ἀΟὨΪΔΠ8 δπὰ (ἢ ΤΥΓΔἢ5 
ἴο τίη σράδγβ ἔγοπι [ΘΔ ῃοη ἴἰο [86 868,᾽ δηὰ [ἢ ““ἴο ]ορρα." ἢ 
511 1 15 ἀουδέϊ ᾿ξ, υηάογς (6 εἰγουτηβίδηςε5, Ηδρραὶ νου ἢανα 
ἀϊγεςίϑα ἢ15 ῬθοΟρὶῈ ἴο 566 τηδίοσί 818 ἴογ ἴῃ6 ΠῈν βιγιςίυσε δ 80 

Φ ΤΌ οῦΣ ἐδ εἰησυΐατν ἴῃ ὃς οτἰαίηαὶ, Ὀπ ἴῃ δυς ἢ ἃ ολϑε ἰΐ ἐγεσυεῃ 1 τλ68}}8 ἃ ἈΠ] οἵ τοῦῦῃ» 
ζδοσε τεεξίοο. ΟἹ. Ὁι. εἴ ἴβ. 113. 

7 0ὺ δε δυϊδβεπεῖν οὗ {15 Ῥαϑβαξε, βοὲ ἢῃ.  ]. 
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δτεδί ἃ ἀϊξίδηςθ. [{ πουϊὰ ἢᾶνε ἱηνοϊνοαὰ ἴοο τις ἢ π16 δηὰ 6χ- 
ῬΘΏ56 δηά αἰἰγδοίθα ἴοο τηυςἢ αἰἰοηοημ. Νοίδιηρ ἰ5 βαϊὰ οἱ βίοῃβ, 
Ὀεσδυδα θοῦ ννὰ8 ᾽ν οὗ [818 τηδίθσιδὶ ἴῃ (ἢ 6 γυΐῃ5 οὗ (ἢ ςεἰΐγ, 
1 ποῖ ἰῃ ἴῃοβ86 οὗ (6 ἔοτταοσ ἰεῖρῖθ. Τῆς πιοῦνε ἰοῦ ἴῃς δοϊίίοῃ 
Τεαυϊγοα 15 ἃ ἀουθ]α οπα; βγεῖ, ἐλαὶ 1 τπηα} ἰαξε ῥίδασεγε ἐμ ἡ. 
ΤὨα βεοοπά εἶδυϑε Δ Ὀδ γεηάογοα, ἃ5 ἴξ 15 ὉῪ ἰῃἢς ρτεαὶ ΝΒ Οἢ8, 
ἐλαὶ 1 ᾽ὠὩᾳ"αν δὲ ρίογίβεά, ΔΙΆ, ΌῪ ἴῃ6 οσβ ἢ Ρ οὗ [Π6 βδῃοίμιαγγ, 
οΓ, Ὀεϊίετ, “λας 1 ̓ ηὠ51α} ρἱογν νιγϑεῖ, ἑ. 6., ὉΥ ἃ ἀἰ5ρ͵Α οἱ φίογυ 1π- 

δυρσυγαίε (ἢ Μεβϑδηῖς ογα. 80 Κόδ. 8. Νον,., Μαγ, εἰαἰ. ΤῊ 

Ῥτορδεί πγδῖεβ 20 γείεγεηςθ ἴο (86 ρο] ἰςΑ] οἰ ἰυδίοη, Ὀαΐ, 45 ἢ48 
Ὀδδη ϑβονῃ εἰβενῇογο, ῃΪ8 ῬΓΟρΟβ8] ΞΟΠ ΣΟ Ἶἶ565 ἴοο οἰ ΚΕἸ ν τ 
(ἢ αἰδίυγθαμπος ἴῃ (ἢ Εδϑὶ δἱ ἴῃς δορί πηῖην οἱ (ἢς τγείρῃ οὗ Παγὶυ5 

ἴο Ρεγμ οἠς ἰο ἀουδί [84ὲ ἢ6 ἱπἰοπἀ δά ἴο ἴακε δαἀνδηΐαρα οἱ 1ἰ ἰο 
δἰίαίη (86 οὈ]εοῖ 6 δὰ δἱ μεαγί.---9. ἴῃ ργεβϑεημηρ ἰο ἴῃς [675 
ἰδε ῥγοβρεεΐ οἵ ρ᾽θδϑίης Ὑδῃνθῃ [6 ῥγορμοὶ νγὰ5 δρρϑδηρ ἴο ἃ 
Ρονογίι! τηοῦνο, ἴῃς πη νογβ41] ἀδϑῖγε ἴοσ 16 δηαὰ ΠΑρΡΡίΠ 655, Ρ6- 
Οὐ] γὶγ ῥγοσηϊηθηΐ ἱπ θουϊοσοποῦγ. Ηδ ἀοα8 ποΐ, Βονενεσ, γεὶν 
ΟἹ 118 δίοῃς, θυΐ ἀραίη Γεθ. 8}]8 (Πεἰγ ραϑί βχρεγίθῆςς ἴο ϑῆον ψηδὲ 

ΔῈ ἴῃ6 σοῃβοαυδηςεβ οὗ αἰδγοραγάϊηρ (86 αἰνίπε Μ}}. γε λπανε 

ἰοοκοά ον τημοΐ, Ἦδ τηϑῖκοβ Ὑδηνθἢ βαγ, σμᾶ ἰο, ἐξ δεσανπξ, οὐ μπαὰά 

δεοονις, 6. ΟἹ. α'δ. Νὸοῖ νγ85 (ἢϊ5 4]}, ἔοσ 8 δι 48, ας γε ὅγομρλξ 

[815 π|016 ζόρι, 1 δίσιυ ὠῤοη ἡ. Αἴ ὅγϑι (δοιυρῃϊ 1{ 566 15 85 1 1ῃ 6 
Ργορδεί δὰ ἴῃ πηϊπὰ ἃ βυάάδη δηᾷ ρονεγίι σι οἱ νά, “4 0145 

οὗ (6 Ὀγοδί ἢ οὗ ([ῃς ΑἸπιρῃγ (Ρ5. τ᾽“ δ). Βαϊ Ραμα ρ5 Βα 8}1|465 
ίο 86 συ ρεγϑ οη 58}}} ευγτεηΐ ἰὴ ἴῃς ΕΔδϑὲ (ῃδἱ (ἢ Ὀγοδίἢ ΠΊΔΥ ῥγο- 
ἄυςε ἃ πιᾶρὶς8] εἴεοϊ ἸΡΟ᾿ δηγ  ΐηρ ἰονγαγὰ νὩ]ςἢ 1 15 ἀϊγεοίοα.ἦ 
1 ἰβ ποῖ, Βονγενεσ, ΘΟ ββασυ, ἢ ΕΠ] Βδυδβεη δηὰ οἴδεῦβ, ἴο δυΡ- 

Ροβα ἴδδἱ Ηδρραὶ ἰδουφξῃϊ οὗ Ὑδῃνοἢ 45 δοίυδ!]Υ υδὶηρσ τηδρίο. 
Τα ἐχργεβϑίοῃ υϑοὰ 15 ἰη εθεςί 8 5ἰτηῖ]ς 1Πυβἰγαπρ ἴῃς συΓρτ βίης 
ΓΑΡΙ αἰ γ 1 Ὑ{ἘΙΟΒ [ῃ6 5ΒΟδη Ὠαγνοϑὶ αἰβαρρεαγοά. ὅεε τς 
“ἼΘΑΚΥ ΡυΓβε᾽ οὗ ν. δ. Ἡλογείογεῦ 85.1.5 Ὑδην ἢ, δῃη ἃ δΉΚΟΣΚ 
ἢϊ5 ονῃ αυεϑύοῃ, ἴογ [86 ἢγϑι Ππη6 ἜΧΡΓΘΒΘΙΥ σοηποοίηρ (Π6 Π115- 
[ογίυηεβ ἀθϑου θεὰ ψ 1} (ἢ πορ]εςὶ οἵ [Π6 ἴδ ρ]6: Βεοαμδε οἵ τ.» 

4 ΤΉ τοπάδοτγίην, 1 τοῦ δὲ ξγαοίοις ἐπ ἐϊ, ἰ5 [85 ἀείεῃἰὈ!ς, βίηςο, [ἢ ἰδς Ῥεορδεῖ δὰ ἰαιεσδδοα 
ἴο Ἔχρτεβ5 14 ἰουσῃῖ, δὲ που]ὰ ποὶ Βαανα οηἱἰεὰ ἴῃς οὐὐεςὶ γον. 

ἘΠῚ: 8 ἰὰ τῆς πἰσῆοβιὶ ἄδατος ἀἰδασγοοδῦϊο ἰο Μοδβίεπβ ἢ δὴν οὔς Ἡδπἰβίϊοδ ονοῖῦ δ ἰὨτοβδίηρ.-. 
οον Ββεδρεὰ νἰτῃ σταίη. ΤἬθ οοι65 ἴδε ἀονὶ!, τῆν 58ν, ἰῃ τἢς εἰκῆι δὰ ἈΚο5 δ ρατὶ οἱ (μα 
Βαγνεεῖ."΄--ἰ, Βδυες, ἰὼ Με μκεμη ξεν α. Ν᾿ αελγίομεμ ἀες ἀξωίσολεν Ῥαϊαειμα-Ῥ ἀγεῖνιΣ, τϑρο, ο. 
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ἀομδε, ἐμαὶ ἐδ ἀεδοίαίς, οΥ Βεοσιδὲ Ὧ,.) κομδε ἐς ἀδεοίαίφ. Νοῖ ἰδδϊ 

(15 οἰδίε οὗ ἰδπρβ νουἹὰ 6 ὑπρδγάοηδθϊα ὈΠῸΣ ΔΩΥ͂ αἰγοιπ)- 
δίδμοθβ. [{158, Βούσονογ, ἰο υ8ς (ἢ ποτὰ οὗ (ἢ6 ἰοχί, εὐλήΐξ γε πιαξέ 

κασίε εαεἷρ αδομέ μὲ σιυμ ἄοηιθ. ΤῊ σοπιρ αἰηΐ 15 (ἢ 58π16 85 ἴῃ 
γ. 4, Ὀυΐ ποσὰ 1 866 15 ἴο ὃ6 αἰγεςίοα ἀρδῖηβἴ ἃ σοῃβι ογα Ὁ] 6 Ὠ1Π|- 

θεσ οὗ ρεγβθοῃϑ ῆο, ρογῇδρβ Ὀδοδιϑε ἰδ δα γοΟ ΕὟῪ αγγινοὰ 
ἴπ Τεγυβδίετ, εγα οηραρεὰ ἴῃ ῥσχονϊαϊηρσ (ποι βοῖνο8 τ ἢ ἀνε ]}- 
ἴηρ58.--10. Τλεγείογο---Ὀδοδυϑα ἢ18 ῬΘΟΡΪΘ ΕΙΣ ΠΟΤῈ ΘΕΆΡΟΓ ἴο 
σεὶ {Πποπιβεῖνεβ »1ὰ}} Ὠουϑοά ἰὩδῃ ἰο Ῥγονἀθ ἢϊτὴ ἢ ἃ ποσί ὮῪ 
Δδθοάε---Ὑ Δῆμε 5εῖ ἴῃ ποτ [6 ΒΕΟΟΠ ΔΓ οδιι565 (Πδΐ ρχοαπορὰ 
(86 οοπάϊθοῃ ͵υ5ὲ ἀοϑοτίροά. Ἡεαυεη αἱ ἢἷ5 σοτχηηδηὰ τοὐλοί 
γαῖπ. ΤΏ ἰεχί ᾽Δ5 ἄειυ, Ὀυΐϊ [ΠΕΓΕῈ ἀγα ροοά Γθδ5οὴ8 ἴοσ 6 νην 
(δαὶ (15 15 ἃ ΠΟΡΥ 518 οἴτοσ. Ομδ οἵ (Πογὰ 15 (μι, ΔΙ Πουρἢ ἴθοΓα 
ὍΓΘ 56ΨΕΓΔΪ] ρα 558 965 ἴη τ Ὡ]Οἢ (86 ἀοὟ 15 ἀοβο 6 α 85 γείγεβῃϊηρ [86 
δδτἢ δηά νεχεϊδιίίοη (Ὁ. 3355. ση. 2᾽)325: 5), (Βογα 18 πο οἴδιοὺ ἴῃ 
ΜὮΣΟΣ 16 5υϑρεηβίοη οὗ (18 ΡΠοΠοιΘηΟη Δ]0Π6 18 Γεργεβοηίθα 85 
Ρτοάιιοΐηρ ἃ ἀγουρῃί. Οἱ ἰδδ οἴδοσ δαπά, (86 ὑγοάυςοη οἱ 8 
ἀγουσῃῖ ὈΥ τ] Πο] ἀΐπρ γαίῃ 15 γερϑδίθαϊν [Ὠγεδίθηδα οὐ γοοογά θά. 
Οἵ. Ὁϊ. 11 1 Κ. 85. θυ ἐβρθοΐδ!ν Ατὰ. 47. 1 ἴῃ (815 οᾶϑ6 ἰΐ τγἃ8 
(δε ταΐη (ῃδἴ νγὰ8 ὙΠ ΠΠ6Ι ἃ ἰπ στεαῖ τηθάϑαγα, 1 5 ποῖ βίγδηρε ἰδδΐ 
ἐλ εαγίβ τυ με τἰ5 ῥγοάμοο. ΤῺς τα]η[8]] οὗ Ῥδ]Ἔβ 6 85 ἰτνναγ5 
Βεδῶ ἱττεσυϊαῦ δηὰ ὑῃγο] 4 0]6. [1 18 δἰπηοδί δ γεν σοπβηρα ἰο 
(86 τῃηοη (5 ἔσο Νονεσιῦοσγ ἰο Αργὶ] ἱποϊυβῖνο, θυ 1 ναγί68 στο 
ἴγοτ γϑδγ ἴο γὙδᾶσ ἰῃ δηιουηΐ 45 "νὸ]} 85 ἴῃ 118 ἀἰβι υθϊοη (του 
(ῃς ΓΑΙΏΥ ϑεᾶϑοη. Τῶς ἰονεϑί ἤρΌΓαϑ [ΟΓ [Π6 ΥΕΔΓΒ ἴγοιῃ 1861 ἴο 
1880, ἴοΟΓ ἜΧΔΙΏΡΪΕ, ΟΓΟ 12.390 πο ἢ 68, Δηὰ (ἢς ὨΙρἢαϑί 32.21 ᾿ΠΟΉ 68, 
ἴἢς ἀνεγᾶρο θείην 23.32 165. ΒΒ ΘΠανεγ (ἢ 6 διιοιης (Ὠγϑδίθῃ 3 
ἴο [411 Ὀεϊονν ἃς ἱποῖ68 (6 ρϑορὶθ Ὀδθοοπὶς δρργεβθηβῖνθ; 1 1ἰ {4115 
θεῖον 20 ἱποῖ 68, [ΠΟῪ ἐχρεςῖ ἴο βϑυθεγ,; δηὰ 1, 858 νγᾶϑ (6 οδ56 ἴῃ 
1864--66, ἴΒεΓα 15 ἃ βῃογίδρε ἴοῦ ἴνγο ΟΣ (Ὦγθα ΥΘΑΓΒ ἱπ ΘΟ ΘΒΒΊΟΠ, 

ἸΏΔΗΥ οἱ [86πὶ ἅγὰ ἴοσγοθα, {πὸ (6 μαι Πδυςἢ, ἴο τΐσταῖθ οὗ βίδγνα. 
--Ξ11.. Τῆς ταϊη 411 ναγίθβ, 4150, ἴοσ ἀϊβεγοηΐ ραγίβ οἵ ἴῃ 6 σου, 
ΒΟΙΠΘΈ 63 ἴο ἴΠ6 οχίοθηϊ οἵ 56 Ὲγ8] ᾿ς ἢ 68. Απηο8, ἱπ (ῃ6 Ῥᾶβϑαϑα 
ἃδονο οἰϊεά, [6115 οὗἨ ο8365 ἰῃ ΜΙΟΣ ἴἰ ταϊηθα Ὡροΐ οπα εἶτ δῃὰ ποῖ 

ΦῬος οἿἶοὶ τοδϑοῦδίοσ ἴδε εἰηεπ διίοη Ὁσγοροδεά, δεὲ ἴῃς οτἰ ἰοΔ] Ὡοίεβ. 
Τ28Β,, εἵἱ, Ἀοὶκ; θεῖε, βονενες, Ὡς δνεγαδε ταί 6} ἔοσ ἴδς Ρετὶοὰ ἰδ ἱποοιτες εν εἰνεῦ δῷ 

“δδσουϊ 20 ἰδοδεβ." 



5ο ΗΆΟΟΘΑΙ 

δἰ 411 Ὡροη δῃοίδοσ, οΟσ ἐυθῇ ὉΡοὴ ΟὯ6 οὗ ἴνο δα ]οϊηίηρ 6145. ΤὨΒ 
ἀγορὴ  Ἐ ἴο ὩΣ Ηδρσραὶ ἤσγὰ σεΐογϑ τνὰ8 ϑιιπιτηοηθὰ φῥοη ἐδι6 
ἐαγίΒ. ὙὨδίὶ 15, 85 ἴῃ ἴῃ6 Ὀγεσθϊηρς νοῦβϑα, ἴ86 στουηά. ΤὨς 
Ρἄγαβο, ἐνὸς τῤοη ἐμ τιομμίαΐηδ, ὨϊΟἢ 10]]οὐν8, τσ ξ Ὀδ ἰηΐεῖ- 
Ῥτείθὰ 85 τηθδηΐηρ (6 τηογα οἰεναίθα ρᾶγίβ οἵ (ἢ6 οουμίτγ, ΒΟΓα 
ΟΥ̓ ΠΑΓΙΥ (ἢ 6 τα η4]} 18 μοαν δι; 7 δας 1 18 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ΒΕΓα, 85 ἴῃ 
ἘΖ. 3325, ἃ τῆοσα Ἵχδοί ἀδδρηδίοη ἔοσ (ἢε ΗΟΙγ 1,δηἀ 85 ἃ ὙδοΪς. 
Οἱ 15 ροῃυ θη 685, 566 (86 ΟΥ̓ 08] ποίε5Ββ. ΤῪε ργαΐρ, ἐμ6 ημεσὶ ὦ 

σπὰ {μὲ οἷ πετὰ ἴΏθη, ἃ5 ΠΥ 51} ἀγο, (86 ῥγποῖραὶ οσορβ. Οὐ. 
Ὁ, ττὖἶὸ τ8', εἰς. ὙΒΟ ἀτουρῆς ποῖ ΟὨΪΥ αθεοίοα [Π656 δὲ αἱ ἐμαὶ 
ἐλ Ξοἱἱ ῥνοάμορά, (8 το ὲηρ γε σμπᾶ οαἠ6 οἱ αἱ {6 ἰαδοι οἵ 
ἐλπεὶγ παπάς, ἰ6 τε5ι}}5 (δι σα ἀδδίγεα δηὰ ὄχροοιθα ἔγοπι {Π1πρ 
δηὰ βονίηρ [6 ρτουηὰ δηά ἰεπαΐηρ ἰδ ογοβαγάβ δηὰ νἱπογαγάϑ. ὃ 

1. οὐὐῦῦ [203] ΕῸΣ γ . Οὗ, απ. 4,8; Ντά, " 5.5... - 
ἫΝ Ὁ02] ΤῊς ποσὰ ὃν), ἔοσ στ βῖο ὦ 99 Ββανε Ὡο δαυϊναϊεπῖ, 18 Ῥσοῦ- 
ΔΌΪ 8 ἰδῖοσ δὐ ἀϊἴοη. (. 21. 19. 30. τ Ώασε ἰΐ 5 οσηϊοἀ. ΤΉς ἰαἴοσ ἸάϊοτΣ 
ΟΟΟΌΓΒ 8150 ἴῃ ν. "5, (Οὗ. Οε8. Ε12ι. 4Ἀ,--ὉΚ02}}} ὦ δά 5. λέγων" ᾿Ειπὸν. 
51. ΔΟΟΟΓΟΙΪΠΡΙΥ ἰηϑοσίβ ὋΝ “Ὅν. 80 δ͵5ο ἵνε., Νον., Μαγιὶ, Ὑντουρῖν, 
ἴος ἰῃε86 γεδϑοηβ: (1) ΤὮ15 σεδάϊηρ 8 οὶ ξυρροτγίδα ὈΥ ἰδς οἵδε στεδὶ 
νιβ5. (2) Τῆς δά ἀδα πογάβ, 88 Βυ. (ΖΑ [Χ7.., τρούό, 7 7.) [88 ββονῃ, 
ΔῈ υπϑυ180}6 τῖϊὰ 2, τ Βῖο ἢ σεαυῦγεβ (μδὶ (86 δρεηΐ Ὀς ᾿τπτηεα δίεν 
ἔο]ονοά, 85 ἰῃ ἴῃς ῥγεϑετὶ ἰεχὶ, ὈῪ Ὁκ 18 (ἢ ς Ἡδηλο5 οσ {1{|65 οὗ ἴῃς ρεῖ- 
8ΟΏ85 ἔοσ ἡ οτα ἴῃ6 τγόϑϑδρε 15 ἰηἰεηἀς, ΟἸΒεσ 56 [6 ἀρεηϊ 8 τηδάς ἴο 
δά άγτεββ Ὠἰπηβεϊί, σαγίηρ, δαγ, εἴς. ΤὨΐ5, ἴο Ὀς 5υζο, 15 δὶ δα ἀο68 ἴῃ 2!; 

Ὀυΐϊ ΟὨΪγ δδοδυβα ἴῃ ἐμαὶ ραϑϑδρε Ὃ2 885 θδδη βυϊδίϊυἱεά ἕο δ ἴο Ὀσίης 
ἴϊ ἰηῖο Βαιτηοηῦ πὶ (815 οης. [16 ὃν θὲς τεβίοσεά, ἰῃὩς ἔννο ρδβϑβαρζοβ ν1}} 
ΤΕρσοβοηῖ {Ὸ ὙΑΥΒ οὗ ἀσβοσ δηρ [86 ἰτδηβηλβϑίοη οὗ 8 αν! πεῖν ἰηϑρὶσοᾶ 
Τασϑϑασο; ἰη οὔς οὗ νος Ὑδθν ΘΒ σροακβ δ) οἵ ἑλγομρῇ [6 ΡῬσορδεῖ ἐσ 
οἴδο 5 (13), ψὮΣ]ς ἰῃ τῆς οἴἶδοσ Βα 58 Υ5 ἐο ἰῃς ἴΟΤΊΊΟΣ ἩδΒδὶ δος τν 1565 Πΐτη ἴο 
οομιτηπηϊοδὶα ἴο ἴὰς ἰδίίες (2)),. ΤὍΤῆα δἀορἕοη οὗ 665 τεδϊηρ ἴῃ (815 

«8836 σου σεαυῖγε ἴῃς σἤδηρο οὗ )2 ἴο ὃκ; δαὶ 1 τη 5 οὔδηρε τεσε τηδὰς 
ἰϊ νουἹὰ Ὀς ἱπιροββὶθ)ς ἴο ἐχρί δίῃ μουν Ὑ3, ψΒΙοΝ ͵8 δ ΕἾΤῸΣ ἴοσ ὃν ἴῃ 219 
85 ὙῸΙ] 85 ἰη 2;, ἰουπαὰ 115 ΨΑΥ ἰηΐο οἰ ἔπος οὗ ἰμ 656 ρβαϑϑαροβ. [566 15 Π60- 

4ΦΎΝΕε γεορδοὶ δεῦτε ἰηάδυΐαοα ἴῃ ραγοποπιδαῖα. Τθε οὔεροες οομπίδιο ἰπ ρεστη πα (δα 
Βουδε οὗ Ὑδῆνει ἰο ἰἰς 2. (ἀαγοδ), ἴλε ῬεΏδΙν ἰδ 2 (ἀογεδᾶ). [1 [8 85 ἰδ οἷς εὐἰὰ ἰα 
Ἑσπεὶϊοἢ, Βεσδυβε τς (ετηρὶς νᾶϑ ἃ γμέρ, (ὃς ἰαῃὰ νᾶϑ ἀεηϊεα γαὲν, 
ΤΖΡΡΨ., χχχὶΐ, 8ο . 

Ζ. Οὐ ἰδε ἀϊκποϊ οι Ὀεϊτοδῃ τηυδὶ δοαὰ πίως, δες Μὶ. 6, ὙΠῸ ἰογτηοσ 5 ΟὨΪΥ Ῥοιεδ Δ Πν 
ἰηϊοχὶολίίης οἵ ἰποτίουδ. ΟἿ. 7. οἱ Ηο. 411, δά, οὐ ἴδε Ἰδιϊεν ὑρβδϑδδας, Μασγιὶ, 

ἢ Τδεὶ δε Ἰαθουτν ἐδ ἴθ ἰδδουν οὗ ἴδε οδιῖῖε δ νυνὶ] δὲ ἰποΐσ ΟὙΤΏΟΙΒ ΔΡΡΕΔΓΙ ἴσου ἴδ ας 
δι ἰδὲ ποσὰ ἢ (δ6}}) τοεδῃδβ Ὠοἵ Οὐ ἴδς Ὠυγλδη μα] αὶ Ὀπὶ ἴδε βοίε οἵ ἴδε ἔοοϊ οὗ ἃ τοδὴ οἵ δῷ 
δηϊπ)δ], 



τ “11 ΚΙ 

ἔαβΑτΥ, ἱμοτεΐοσο, ἴο γεὐεοὶ ἰῃς δτωοηἀδοη ῥσοροβεά.---Ὁ232. 0] Ὑντί τε 
δἰϑο, δῃὰ ἔσεαυεηῖν, 222}00).-- 0] ΑΞ5Υ. ῥαξαΐμ, οΥ τῆοσε ἔυγ, δεὶ ρῥα- 
δαιϊὲ, ἰογὰ οἵ α ἀϊείγίοί. (ὦ, Ὠδτε δηὰ ἰῃ νν. 13. 14. 2)1ο. τι. Ὧδ9 ἐκ φυλῆς, ἰῃς 

᾿τδῃϑ]δίοσβ ΒΡΡαγθ Υ ̓ ΑΚίην τπὸ ἔοσ ἰδς δαυϊνα]εηϊ οὗ, ΟΥ 8η ΔΌὈτεν δ- 
ὕοη ἔοσ, γπρῦθο. 80 49},---ἃ. ὍΝ] 111. λα ταϊά, Ὀαϊ, βἰπος [86 τλ68- 
βᾶρε 5 ΠΟῪ ὅτϑί ἀοἰϊνοτεα, ἰΐΤΔΥ Ρσορεῦὶν Ὀς τοηἀογοὰ σα. (΄. (68. 
4166. 3.- -ὐῈ} ΠΡ ΝῺ ΠΡ Ἢ] ΤΣ ἰεχὶ 85 ἰΐ ϑἰδηάς 18 ποὶ απίηΐε! !ρῖ0]6. 1ἰ 
ποι ἃ πδίυγα!ν Ὀς τοηἀεγεά, 7) ἐς ποὲ α ἐἕγεε 10 σογις, ἐπε ἐΐνιε, εἰς. 850 
Μασοκ, Κόδ., ΚΙο. Μίδην, βονενεσ, τεχζασγὰ 115 ἃ5 ὑυπηδίυγαὶ. ΤὨς 

ομποηἀδίουβ βυρροϑίοα σὲ οὗ ἴῆχες οἶα5565. [ἢ οὴς [86 Θοῃβϑοηδηῖβ οὗ ἰῃ6 

Ῥζεβεηϊ ἴοχὶ σὲ σεϊδι δὰ θυϊ (6 νοςδ)] ἰβαιίίοη σμδηρσοά. ὙΒι5, βοὴ τσὰ., 

ἢ ΑΝ. ΝῺ ἕο Ν3, ἡ. 6., ΤῊ: ἐΐριδ ἐς ποὶ σορις, ἐδ ἐἴη!6, εἰς. 580 Ὥτχα., Ηά. 

Οἰδεῖβ οβδηρο 3 ΠΣ ἴ0 Κ2 δ, Ῥγοάυσίηρ, Νοὐ ποιὺυ ἐξ ἐκὲ ἐἕνριδ οοριε, εἰς. 

50 ΗἸ., ἵν ε., Νον., Μασιῖ. Νεΐῖδεσ οἵ ἴπο56 βυσρεβίοηβ σδῃ Ὀ6 Ρσοηουῃοεά 
ἰηάείεης:0].. [Ιἡἢ [86 ἔοστησσ, βοσενοσ, 16 ἰῃς ἢγϑὶ ΠΡ εσγα ἰἢς βυ]εςὶ οὗ 
ΚΞ, ἴὸ νου Ὡδίυγα!ν πᾶν ἴῃς δτεςῖς, 45 ἴῃ ΕΖ. γ7-. 152, ψἜΠ|Ὸ ἴῃ ἴῃς ΙΔτίοῦ 

ἈΣΞΠΟΣ 86 α5 βυρετῆυοιβ. Α βεοοπά πιεϊδοά οὗ ἱπηιρσονίης ἰδς ἰεχὶ 

ἱπνοῖνεβ οοῃβοηδηΐαὶ σἤδηρεβ. ὍΤἝυβ, Οοσί τεδ 8 "Ὡ ΓῺ κῷ Ἢ κῦ, ΤὴεἪ 
ἐΐηε ἐς πο γεί οοηιξ, εἰς., θὰ Απάσέ "ὮΝ μϑ τ, κῦ, τὰς ἰΔεζοΣ δἰ τυρὶ 
εἰ πα ες ἴῃ βεοςοηά τρ; δαὶ ἴον ποί γεῖ Ἡαρραὶ 0565 κ᾿ Ψ (115), δῃὰ 
85 ἴοσ Απάγέ᾽β ἀενίος, ᾿ξ ἀοεβ8 ποῖ ἰουςἢ ἰδς τεαὶ ἀἰβηςσυ]γ. Τῆς οὈ7ς6ς- 
ὕοηϑβ ποίεα ὅο ποῖ ἰὶς δραϊηϑβι 8 [σὰ τιεϊδοά, ἴῃς οπχἰϑβϑίοη οὗ ἴῃ ἄσϑὶ γν 
δη ἴῃς Ξυρϑιπυὔοη οὗ Ν3 ἴοῦ Νβ. Τῆς τεβυὶὶ 18 ἃ βἴτηρὶς, βίγαιρμεοσγ- 

πιὰ τεχὶ τιοδηΐην, Τλε ἐΐηιδ ἐς ποῖ σονβξ, εἰς., ἩΓΙΟὮ, ΤΩΟΓΘΟΨΕΣ, μ85 (ἢ 6 

ϑυρροσίοξ ῃεντθβ. ΤΏ οδς, ΒΩ, 15 Ρρασθη τ] ομο οὗ αἰτίος. οσςαϑἰοηδά 
Όγ ἴδε τεϑογυθίδηςε δοϊνεθη ΜῺ2 δηαὰ Γ"3.-ὐ νον Γ.2] Α 886 οὗ δἰἴσδο- 
ὕοῃ. Ἐὸοσ ἴῃς τεσυΐϊᾶγ οοῃείσυςἔοη, 566 ση. 20"; Κῦ. 410... 8. ΗἸ. εχ- 
Οἰδίῃβ 1..}15 νεσβὲ 88 ἃ ἀενίος ἴο γετηεαν [86 οἸυτηβἶη655 οὗ ἰ86 Ῥσορδεῖ ἱπῃ 
εἰπηρ (ν. 3, ἴδε ττοσβ οὗ ἴῃ βθορὶε ἱηϑίοδα οὗ ἴδοβςε οὗ ἴπε ὑρσορβεῖ, Βυ. 
ΤΕρ 165, δηὰ 1υ51]}γ, [μαι τἴ86 οἸυτηπῖη 655 15 4]} ἰη [ἢ,18 νεσβαε, νυ οὮ Βς ἴποτα- 
ἴοτε τε οςῖβ 88 ὑηρεηυΐϊπο. Οὐ. ΖΑΤΨ., τροό, το. Οοηπίγα, ἩἯΪ., Νον., 

Μαγί, Απᾶὶ Τὶ ναβ ἀου 1655 ἰηϑετίο ὈΥ βοπδ οὔθ ψὯο, [|κὸ ΚΙ. 

ἰηϊεσρσεῖοα δὶ ἴ0]]ΟἿ5 85 ἃ τρσϑϑαρὲ ἴο [86 ὈΘΟΡΪΕῈ 85 αἰἰβ σι 5ῃοα 
ἔτοσα δεῖς ἰεδάάοσβ. ὍΤῃδ ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΩΥ (1.2) νγᾶ8 Ὀοτστονοα ἔσοσῃ ν. 1.- 
4, ὈΓΝ] ΕἸρμδῆς. ΟΛ᾽ ὅπ. 275 Ζς. γ5; 665. δ 18.2 ὦἡ, Ἡουῦ. τὰ. 
ἔρμι. --τΌ2)03}] 50 ΟΒ ὦ; Ρυὶ ὦὥϊο ἢ Ἢ ὦ ἀρρεᾶσ ἴο ανε διδὰ Ὁ)2. 
Τῆς δἀορῦου οὗ τὰς ἰΔίϊοΣ σοδαΐπρ' πιδὶςθβ δὴ Ἔχρ  δπδιοη οὗ ἴπὸ Ομ ἰββίοη 
αἵ ἴδε ἀτίς]ς Ὀεΐοσε ἰδ δαΐ. [ο]οτνίηρ ὑπηοσοββασυ. ΕῸΣ ἴῃς Τορροβὶϊς 
γεν, ο΄. 665. 1.8.5 ὦ), Κὅ, ὃ 4121. -ΠΊ Γ)5] ΟΒ, οἶκος ὑμῶν, Ὀυὶ Α͂Ϊ 
δ δυρροσγίοα ὈὉγ λοι. Ἡ Ὁ. Ου ἢ ςοπϑίσιςοη τ] 1, σ΄. (68. ὃ τε. 
“),..--δ. Ὁ5230] ΕῸΣ Ὁ9.229. Οὕ. 6658. ὃ 15.525 (),.θ.6. Κ2Π1Π] [Ιηἴ. 4008. ἴῃ 
οοηηυδῦοπ οὗ ἴδε δηϊε οοπβίσιςἔοη. Οὐ, 68. δ 112. 4 (),--ὉνΒ} ἴῃ 
Ρδῦϑε, ννῖ ἃ Προς ἀἰςποῦνε, (68. 839. 4,--- ρον] Οἡ (Π5 δπὰ [86 ἴο]- 
ἰοπίης ἔδι. ἱπέ., ο΄. Ο68. "4.1. (δ), Βὅ, τ 99. 4 Β..--ὐΓὐ} ΜδΩΥ πιβ5. ἀπὰ 
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εὐά. τὰ. οΥ».---οῇ Ιπάθξ, δὔεσ δὴ ἱπυρεσϑοηδὶ νὉ. Οὐ σ Κ. στ; σεβ. 
Σ 1’... Κό, " ὃ'ι 9..-ὌΓ Ὁ] Καοηη. 1:5ο τὰ. Ὅν. 850 Απά,, Βυ. Τδε 
ι.3ς οἱ [86 ρῥτῖς. ἴῃ Ὁ ' ἔδνοιτβ 44.---Ἰ. ΤῊΪ8 νεσβε δδ5 γεοοεϊνοῦ βροςΐδὶ 
διϊεηίοη ἔσγομλ σεσεηΐϊ οσὶεἶῖςβ. ἴνε., γῶο ἰ5 ἰο]ονγοὰ Ὁ Νον., Μασᾷ, 

οσὰ. ἴῃ ἰαϊίες Π8] οὗ ἱξ. ΤὨς σεϑβϑοῦ ρίνεη 15 ἴμδὲ (Ὡς ἐχρσγεβϑβίοῃ υβδοὰ 
5 ποῖ ΔΡΡΙΪΘΔΌΪς ἐχοερῖ ἴο ρϑϑὶ δοϊΐοῃ οἵ ἐχρεσίεποςα; δὲ ἴῃ 215-18 ὕσγας- 
σςδ!γ ἴδ 58:6 ἐχρσεββίοη 15 οἰ σα συ υϑεὰ, δχοὶ οὗ ἰῃς ρϑϑὶ δῃὰ ἴμεη οὗ ἴῃς 
ξαΐατο, υ8ὲ 45, οἡ ἰἢς βΒυρροπιἴοηῃ ἔπ [Π8 γεσβα 15 ρεηυίΐης, ἰἰ 15 ἰη (ἢἷ5 
δεοϊοη. [1ζ{}85 αἶϑο Ὀδεη Ὀσοροβδά ἴο γσεϊϊενε ἴῃς ἀπ Ὑ τὶ ἴἢς Ῥσοβ- 
ἐηΐ ἰεχὶ ὈΥ τεδισδησίηρ ἰ. Τδυ5, νδη Η. ᾿σληβροβαβ νυ. 7 δηὰ ", ἢ}16 
Βυ. ἰπδοσίβ ἴῃ6 ἰδτίοεσ αἰΐζεσ ν. β. ΤὨς οδ]εςοῃ ἴο (μ68ς6 ἀενίοεβ 5 ἴπδὲ 
ἴδεν ὈοΙ Ἰεανε ν. ᾿ τη δ πίη 655 δης ἱπἀεἴεπϑ: 016. Οη ἰὰς οἶδοσ Ὠδηα, ἱξ 
ἴῃς ῥγαβεηῖϊ διτδηροιηδηῖ 15 ὑγοϑεγνδ, ἴπς τεϊδοη οἵ νν. 7 “- ἴο (Ππεῖσ οοῃ.- 
τοχὶ Ὑ}}}} ἔυΓῊ 5} ἃ β: ΠΠἸκῖηρ ΡΆΓΆ]]6] ἰο ἰῃδἱ οὗ νν. ̓  '. οὗ Αῃ. ς ἰο {δ εἶτ53.-- 
8. »] νος, ῬΆῷ, ἀνάβητε ἐπι «-- Ὁ Ὅν, ἴῃ τεδαΐηρ οἵ Κεπη. σ; γεῖ ἢοῖ 
ὨΙΘΟΟΒΒΑΥΙΪΝ, 5'ησα ἐπί, ᾿ἰϊο ἐις, ἰη Οὖ ϑοιηεῖ πη68 γερσγεβεηῖβ ἴῃς δος. Οὐ Εχ. 
Σγ19 Ὁ, 47.-- ΓΝ Οὗ καὶ κόψατε (κ, κόψετε); Ὦ;, εἰ εαάδἑδ πα ὈΓΙΝ 3). 

66'- «ἀὰς καὶ οἴσατε τολικίησ, ὈΓΙΝΞΝῚ ὈΓΙΝ ΣΙ, ἃ τεδαϊηρς ψΕοὮ 15 ἑἱανουτεὰ 
ὈΥ Βυ., Ὀυϊ βου! θὲς εχρ᾽αἰποά 848 ομε οὗ ἴδε Ὡυσηθσοιιβ ο8568 ἰη ὦ ἰῃ 
ὙὮΙΟΒ ἃ βεοοηὰ τοπάἀεσίηρ Ὀαϑεά οὐ Α͂ [45 Ὀεεῃ δά ἀδὰ ἴο ἰῃς οσίρί πὶ] 
σδηϑἰδιίοη. ΤΉΪ5 ογί σί 8] σε ἀθσίηρ, οἡ ἰδς οἴδοσ Βδηά, βίηςα 1 8 ἐδ ϑὶοσ 
ἴο τηϊϑίακα ὈΠΝἪ ἴῸΥ ὈΣΝΣΣ (Δ ὈΓΙΝΩΣ ΙῸΣ ὈΠΝ ΤΏ, ῬΓΟΌΔΟΪ τερσγο- 
ἄυςε5 ἴδε ξεπυίπε Ηςεῦτενν ἱεχί. (Ὁ. 705. 1:7}5.-οπ Ν ἢ] Βό., δ 9. ΣΟ, 
τὰ. πχηκὶ π- 35 νὴ Οτ. ππῶονι. Κι, ἰ5 ἐχρ]δἰηδὰ ὉῪ ἴδ κ εἰν ἰὰν: 
Ω. Ζε. 15, Βὅ. ᾿νε, ἼΤΒς 765 568} ἴῃ (δ Οπ βίο οἱ ἴδε ἢ (5) 8 
ΤΟΙ ΠΟ Σ ΠΝ ἃ3 δ. ρυῖβ 11, ἸΠοτα ἄγε ἄνες {πὶηρβ ἴδ εσε ἴῃ ἴπῸ ἄχει 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ, Ὀυϊ ποῖ ἴῃ ἴῃ βεςοηά, νἱΖ., [86 τὶς, υσΐτη δη [πη πλΐπι, ἴῃ 6 ἔσο, 

ἴῃς 58εἰκίηδη, δηὰ ἴῃς ΗΟΙ͂ ϑριτῖι.᾽ Ηουν. πουϊὰ ΞΌΡΡΙΥ 13.---ὙῈ Ν]) 
Το δχϑὶ οὗ (ἴσχεο ο85685 ἴῃ ἴπε Ὀοοὶς ἴῃ Ὡς ἢ (18 ποσὰ 15 υϑοὰ ἰηκῖδδα οὗ 
ὍΝ). (Οὐ. 21.". ὙΒεῖε ἃσγὰ ΟἿΪΥ ἴσος στοσγε ἴῃ Ζο. 1-8, 1 γι} 8, Τῃ 
Μα]., οὐ ἴῃς οἰμεσ δδηά, ἰὰὶ 15 90 ἔσεασυεηὶ (22 1.) 858 οοσχηρατεὰ τὴ ὉΝ) 
(οπςς), ἴμδι ἱΐ ταῦ Ὀς τοςκοηςα οης οὗ ἴδε ῥχοσηϊποηϊ Ἑμασαςιθσ βεῖςβ οἱ 
ἴπ4ἰ θοοΚ. Νοῦν, ἰΐ σδῃ Ὀς βϑῆονχῃ ἴδδῖ ἴῃ 27. " τῆς οἶδιι568 ἰῃ παῖς ἢ 1.15 

ΜΟΓα 15 υϑεα ΔΓ ἱπίοροϊδοηβ. [{56618 δὶς, [πογεΐοσςε, ἰο οοποϊυάο ἴδ 
ἴδε β88ῃὴς ἰ5 ἴσια ἴῃ (18 ο856, Ὁ}1658 ἽΝ 15 ΒΕΓΟ 5 ΓΊΡΙΥ ἃ πλϊϑίδίςς (οσ ὉΜ). 
--9. 5,0] ΤἼς τδούγτοηςς οὗ [86 ἰηΐ. 805. ἀο65 Ὠοΐ πες ββα σὴν ἱπαϊςδῖς δῃ 
ἱταπλδάϊδῖε οοηπδοϊοη Ὀεϊνοδη [ἢ15 νοσϑο δηᾷ ν. ", ϑίηςς [5 ἔοστα οὗ [ἢ 

νὉ. ΓΏΔΥῪ 4130 Ὀορίη ἃ ὩΘῊῪ Ῥδσαρταρῃ. Οὐ. 65. 115. .« ὁ) 4), Ἡουλνὶ- 

δαῃὶ τὰ. Γ20.-- οὐ} ] ὦ ὁ ὅ τὰ. 45 16 τς οτὶὶπδὶ μπδὰ Ὀεεη πὴ (Δ, 
Ὁ), δηὰ τ ῖς τεδάϊηρ ἰ8 βαϊὰ ἰο ὃς σοαυϊγοὰ 16 ἰὰς ἡ [ο]ονίης Ὀς τε- 
(αἰποά ἰη ἰἢς ἰοχὶ. ὅ8ο Ὁγχι., ε., Νον., Μασ, Κὶι. [ὲ 8 οἶδας, Βονυ- 

Ἔνεσ, ἔσγοπι ὅση. 189 [Παὶ ΠΣ) σΔὴ ῬΓΤΟΡΟΣΙΥ ὃς οἰ ρΙογδα ἴῃ ρἷδος οὗ ἴῃς 
γὉ. ὄνθη Ὀεῖοσε ἃ ρσγεροβίἴοῃ. Οὐ αἷ'3ο Ἐ; 6.8. .1.3.- τΌΓΝ 2] Νοῖς 
(Πς ἴεηβε. Τῆε ρΐ. νυ] τὰ 118 οἔΐθη υβοὰ ἱπ ἴῃς οουγβς οὗ ἃ παιγδνς ἴο Ἰη- 
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σοάσος 8 σὈΞΙΟΙΩΒΙῪ Οἵ τερεδιοὰ δεύοη. Οὐ" 1 5. :. Μη, 85 ἰη 1815 
ο393ε, ἴδεσε δζἵὸὸ ἵἴννο βΈ ἢ νοσῦβ, ἴῃς βγβῖ ΩΔΥ Ὀε ΒῈΡοσαϊηδίς ἴο ἴδε βεοοπά, 

ἀεποίην δὴ δεῖ ἄοῃς ψ 8116 δηοῖδμεσ νγὰ5 ἰῃ ρσορτοβθβ. (7.1 8.27", Ὀυϊ 65- 
Ῥεοδιγ Ασα. γ5- ““-; (65. 112... (Δ), 80 ΗἹ., Επτν.; οομέγα, Κ Οἂ., Υε., 

Νον.---Ὸ 1» Φ, διὰ τοῦτο; 8 εἴτοσ, Ὀαΐ ἴῃ ἰδς τὶρδι ἀϊτεςἴοη. ὙὨ6 

νοΟ Δ βδίίοη οὗ τῷ ἷ5 δεβῖ ἐχρ᾽ δἰηςά, ποῖ 88 ἀπε ἴο ἴ86 ῥσεἼθάϊηξ ὑσερ.» 

Κόδ., ΟΓΥ, τῆοσε βρεοβοδιυ, ἴο α5ϑἰπ]διίοη, Κῦ., ἱ, ὃ 19. 35. 0. δυϊ ἴο 

ἴδε αἰθίδηςε οἱ [δε ποτγὰ ἔσοσα ἴδε ὑσίπεὶρδὶ δοοεπῖ, (Ὁ. 68. 1.1 ὡ). 
ἘῸΣ ΕἸεΆσΕΣ ο8565 οὗ (55: υἱ]διίοη, ο΄. αὩ. 4,9 Ζο. γ3.-τ Ν2.] Οὐὰ. 393.-- 
2 17] Α ςοπϑοίσυςοη σἤοόβο ἔοσ ἰ86 βακε οἵ εἰ ρδϑ,ϑῖηρ [ἂς 50)]. 

ΤΈς ἱπϊσοάυςοη οὗ ΜΙΩ δέϊεν [Ὡς σχεϊδεϊνε ἔστ Πεσ οδηοεβ ἴῃς ἀεϑίγεά 
εἴεςι. (Ὁ. Κό. " “9; Ὧγχ. ὃ 19. ΟΣ Ἢ] ΟὟΝ ἱἴ 3 (Ματ) ἰ5 1685, δηά 

.Π (0 Β6.) πὸ τππόσγε, ἐχργεβείνε.-- "10, Ὁ5Ὁ» 19 Ὁ»} 80 ἘἩ; Ὀυϊ (2 οπι. 
ἸὩν, ὦ ἘΞ νῦν. ὙΠε ἰδϑὶ ἰ8. εὐϊάεπῖγ ἴῃς οτὶρίμαὶ τεδάϊης, 12 ὃν 
θεΐπς πδῖυγαὶ δηὰ πδοσϑβασυ, Ἡ 8116 9 Ὁ», ὙΒεῖμοσ σεπἀεγεὰ ουεῦ γῸΜ ΟΣ 
οπ γοιν ἀεοομπί, 15 Ξαρεσγῆυοιβ. ὙὨα Ἰδίίοτ᾽ 5 ροβ ὕοῃ ἱπαϊοδίος [;δι 11 18 

Εἰ ΠῈΣ δἃσὶ ἱπιροτγίοςϊ αἰϊίος., ε., ΟΥ ἃ ε'οββ. οὐ ἴῃς ᾿οπ]. ὦ ἐχρδῃὰβ 
ἴξ ἰπῖο 1 2 νυν δη 12, ον ἀοσομημὲ ΟΥ̓́ΚΥΟΏΤ σἵνι5.--- 0 Ἐά., ψῖῖὰ Κεπη. 
1το δηὰ Φ, ονοῦπ. Οἵ. γυκη-τσο ΤΌΣ ἰοχὶ ἢ45 ἰἰ5 ἀείεηάοβ, βοσὴβ 
ὈεΔΏΩνΣ Ὁ 45 ρδσζίἰνε (Επτν., Απά.), οἴμεῦβ 845 ργϊνδενε, ἀς Ὦ., ΚδΆ,, 

Νον.; πὶ ἰἢς ἰδίεσ δυ ι ποσὶ 165 τη ϑῦ ἱμο]ης ἴο οπχεπηά 1. ὙὨς τεδαϊηρβ 
βυσρεΞίεα, ὈΌπ, ἵν ., δηὰ, 85 ἴῃ Ζς. 8:3, οὗῸ Βυ., Νον., Μασίὶ, ᾶσὲ ζτϑι)- 
ΤΑΔΌςΔΙΪΥ ἀεἔθηϑρ]ς, Ὀὰϊ Βοσε 15 πο ροϑὶνε ονίάδηςς ἴον εἰἴπες οὗ [Πετὰ. 
Α ὈεΙΟΣ οΠς τγ85 ἰοῃξς ΔρῸ Ξυσρεβίεα Ὀγ Ὦγι., νὶΖ., “Ὁ, γαΐπ, ὮΙ [85 

(ῃς Ξυρροτῖ οὗ ὦ, πεθαβ με ΠΥ ἀσί. ΠΟΥ 8[. ἀπά, τχόσθονοσ, 5115 ἴῃς Ηε- 

Ὀτενν ὯΥ οἱ (Ὠϊηκίησ. ΨΜ΄. (οηι.---11. 3..] ὦ ῥομφαίαν; Ὦ;, ρἰαάΐμηι; ἃ 
Γαϊβίδϊςς 50 πδίυγαὶ (αὶ ἰξ 888 πὸ οτὶ ἴςδὶ ἰρηϊβοδηςε.--- ὙΠ Ὁ}»}] Οἱ 
ἀουθϊ ρσεπυΐϊπεηεβθ. Οὐω. Κοϑηη. 150 δηὰ ἃ ἔεν Οἵ. οὐ. Ὦ. Γ΄. 
Οοπι.----ὐλ] Εά., σῖτὰ 30 σηβ5., ὅ:- ὦ ὦ, οὐκ 9. 80 ε., Νον., Μασί. 
--3.053] Ἐα., νυἱῦι ὦ Ἐ Ὁ. Ὁποῦ. 80 Βυ., Νον., Μαγί.---Βυ. βπά5 τς 
οοηο] βίου οὗ [ἢ ]5 Ῥσορῇεοῦ δρσγυρί. Η οςοποϊυάεβ, ἐμεσείοσε, (μὲ ἱξ 

τσὶ ΟΥΚΊΠΑΙΥ ἤδνα ὈδδῺ ΘῈ ΡΡΙοσηδηϊεα ΌὈΥ δηοῖδεσ ἐχμοσίδεοη ἴἰοὸ σὸ- 
θι14 τ[ῃς ἱετηρὶς δηὰ, ἰῃ δα ἀϊοῃ, ἃ ςοστεβροπαϊης ρσοπιῖβε. ΟἱὨ ἴδε ἰδἵ- 

ἴεσ δ6 {8 1η}κ5 ν. 12 8. ἐγαστηδηΐῖ. 

ὃ. ΤῊΣ ΒΕΒΡΟΝΒῈ ΟΡ ΤῊΕ ΡΕΟΡΙῈΕ (1538), 

Τῆς Ιεδάεγβ, Ζογαῦ ρα 6] ἀπά Τοβῆια, δπὰ 4]1 ([ῃ6 ρθορὶθ, θείῃ 
πηργεββοα ΕΥ Ηδρραὶ᾿ 8 τηθϑϑαρε ΔηἋ δβρεοῖδ!]γ ἀβϑυγοα οὗ Ὑδμ ἢ 8 
ἃϑϑϑίδης 6 ἴῃ ΔΗΥ οἴοτί [ΠΟΥ ΤΊΔΥῪ τᾶ Κα, ἀγα δποουγασδα ἴο Ὀερὶπ 
τΟΓΚ; ᾿ΙΟΒ ΠΟῪ ἀὁ νη ἃ ἔενν ἀδγ5 οἱ (ῃε ἀδίε οὗ [πΠ6 ργορῇῃοίβ 
πγϑὶ γοοοσά θα Δρρθάγδῃηςδ. 
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12. ΤἼεη πεαγζεμοά, ᾿ἰιϑιϊοποα τ τ δἰτοηίίος, ἰηίογοϑι δὰ 30Ὁ- 

Γηϊβϑίοῃ, Ζεγμδδαδεῖ . .. αμᾶ .905πμα. ΤὮσΓγα ἢδ5 ὈΘοη πο ΓΟ Σ 

τείεγεηςε ἴο ἴΠ6 τὰ βἴῃςε (ΠΕΥ̓ τ γὰ ἱπίσοάποδά ἴῃ ν. ἷ, (ἢ6 ῬσορΒο 8 
ψΠ0]6 ἀἰϑοουγβα ανίηρ θΘοη αἰγοοίοα ονὲγ [μεἰγ μοδαϑ ἰο (ἢ 6 ΡΘΟρΪδ. 
Ῥεγῆδρ8 ἴμ686 Ἰοϑοσβ πδὰ ἰγεδν Ὀδθη ΟΣ ἴοσ (86 ῥχο͵εςΐ οὗ 
τερυ ]Πἴηρ [δ 6 ἴεταρὶς Ὀείοσε Ηδρραὶ ἀρρθαδϊθὰ ἴο (6 βρθορὶθ. [π- 
ἀεοά, 1 15 ποΐ ἱτῃ ροβ581 6 [ῃδἱ ἔΠοΥ οτἱρίπδἰοὰ ἰξ, (6 ῥσορδεῖ δοίης 
8ἃ5 {ΠΕΙ͂Σ Δ} δῃά τηουτΠρίδοα ἴῃ βεουγηρ ἴογ 1 ρορυΐδῦ ἀρρσονδὶ δῃὰ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ δ βϑἰβίδηςθ Ηονενοῦ [Πδἱ τλΔΥ Ὀ6, αἷΐ ἐδε γεΞί οΥ 4:6 ῥεο ὶς 
ΠΟΥ͂ γοοορῃηΐβοα 4.6 νοΐοε οἵ Υ αλιυεῖ ἐπεὶ Οοά ἴῃ ἐπε τυογάς οἵ Ηαρ- 
ξαΐ. ἸΚοβίεγϑβ, βθείηρ ἴῃ ἐἠ6 γεσί ἴῃ τοιηηδηΐ οὗ [Ὡς ρορυϊδίίου [εἴ 
ἴῃ [86 Ιαηὰ ὈΥ ΝΕΡΌ οΒβδάγοΖζαγ “ἴο Ὀ6 νἱποάγθβϑοσβ δηἃ ἢυβθαπά- 
ΤΊ6ῃ,᾽᾽ 0.868 (818 ρα888ρ6 ἴο ῥσονα ἰδὲ Ὧ0 στεδὶ ΠΌΡΟΣ ἢδά δἱ (ἢ 6 
ὕπης γοϊυγηθα ἴσοτλ σΔΡΟν Ὑ. [ΙΕ ἰβ ΤΟΥῈ παίυγαϊ, μούγενεγ, ἴο 
ΒΊΡΡΟΞΒΕ (δαὶ [86 Ὑτίίοῦ Βογα δηὰ ἴῃ ἡ [85 ἰῃ τη [86 ΡΘΟΡΙΈ 85 
ἀἰϑθπηρσυϊϑηροα ἴτομλ [86 Ἰεδάογβ 1υ8ὲ τηιοποηθα. 10 δα (ΠὲΠΚ5 οἵ 
ἴΒοτὰ 85 ἃ γοηηδηΐ, 1ἴ 185 θθοδυβα (δογ, [Π6 δοίυδ] 18 Δ  Δη(8 οἵ 
186 σουπίΥ, τιϊδοιΐ τεΐεγεμςος ἰο ἴΠ6 αυεβοῃ τ βοί6Γ (ΠῈῪ Πᾶνα 
Ἔν γ Ὀδθὴ ἴῃ ΒΟΥ ]οηἶδ ΟΥ ἢοΐ, ἃΓ6 ἴον ἰῇ ΠΌΓΩΡΟΓ σοπηραγοα τ 8} (ἢ 6 
ΘΑΥοΓ ρορυϊδίίοῃ. [Ιη Εἰ ΠΟΥ ο456 [86 586 ῬΘΓΒΟῚ5 ΔΓ6 τηδδηΐ ΜΏΟ 
ἴῃ ν. δ δγὰὸ Ἷδι]δὰ 2διε ῥεοῤῖξε, δαϑὰ ἴῃ δλ' ἐμ: ῥεορὶς οὔ }6 ἰαμά. Τῆδ 
υοἷοα Ὠδτς [868 [86 ῥἷδος οὗ (6 ΤΏΟΓΘ σομΏΟῈ τὐογά οἵ ὙδΔην ἢ. 
Βοίἢ γε αἰβησυ βῃεα ἔγομι ἴῃς πογάβ οὗ ἴῃ6 ὑσορμείβ, ψῇο, δ]- 

[Βουρῃ ἴδ ογ εἰαϊπηοά ἰο θ6 τωονϑὰ ὈΥ ἴδε αἰνίῃς ϑρὶ γϊ, ἀγα σαγοίιϊ 
ποῖ ἴο ᾿η8Κ6 Ὑδῆν ἢ ΓΕΒΡΟΊ 5106 ἴον (86 ἀεί41]5 οὗ {Πεἷγ πηθβϑαροβ. 
(7. 76. τ' τ ΤῊ τὴ ῖ5 οα56 ἴῃ6 ΡΘΟρΙς ᾿ἰβιεπεὰ δηὰ “εαγεά δείογε 
γαλαυεῖ, ἴοοῖκ ἃ γτονεγεηδὶ διττὰς ἰοναγά δΐπγ, (6 ἢγϑβι βίερ ἴῃ ἃ 
ὨΘῪ ΘΧρογθηςο.--18, Ηδρραὶβ νἱν ἃ τενίον οἱ (6 5ἰυδίοη ἰπ 
Τυάδῇῃ, δηά [ιἷ5 ἰη5ἰϑίθηςς (δὲ 1 ννᾶ5 (86 ἔδυ]: οὗ (6 ΡΘΟΡΙΟ [Βοτὰ- 
86 ῖνθϑ (πὶ [ΠΟΥ ἡ γα ἢοΐ ΠΟΤΕ ὈΓΟΒΡΕΓΟῦ5, ὨΔίΌΓΑΙΥ ἀἰβροβοά [ἢ 6: 

ἴο ἀο βοπιδι βίης; θυ (ματα αγα ορβίδοϊεβ, οἱ νυ ϊςῃ, 88 Οῇ6 ΤΥ 
ἱπῆογ ἔγσοτῃ 27 ζ", (Ὡς τηοϑβί βευΐοιι8 γγᾶϑ8 {πεὶγ ρονεσί᾽Υ. ΤῊ Ϊΐβ θείη [6 
(886, ὁη6 ψου]ὰ ἐχρεςοὶ [Βαὲ (Πς πεχὶ (Ὠΐηρ ψουϊὰ Ὀ6 ἃ ποία οἵ δἢ- 
οουγαροιηθηΐ, Τὶ 8 Τογ οοσηΐηρ, ουΐ ψῃείδοσ 1}158 νεσβα Ὀεϊοηρσβ 

ἴο 6 ογρίπα] θΟΟΪΚ, ΟΥ ψγ88 βι ρ 0] 16 ἃ ΌΥ ἃ Γεϑάεσ ψὴο ἔε} 1 [Πδ1 βΒοῃγδ- 
τηρ Βδὰ θεδη οὐηϊ εὐ, 15 ἀἰβρυϊοα. ὙΒΕΓε 18 τοοτὶ ἴοΓ ἵνο ορίῃ- 

ΦΊη Απι. 811} (ἢ οἱ. τοογὰς ἰδ ἃ πχίξιλϊκο ἔοε ἴῃς δ. (ἽἿ. ν΄. 3 διγχὰ τε. 
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ἴοῃβ. [π ἴδ ἢγβί ρἷαδςθ, Ηδρραὶ 158 Βεγε Ἵδ δά, ποί “(86 ῥγορδεῖ," 
83 πῃ ΘΥΟΙΥ͂ ΡΓΕνΪοι5 ο856 ἴῃ ΜὩΪσΟἢ [8 πδπη6 88 Ὀδδη τηθηοηδὰ 
(νν. 5.12, θυ ἐψδ »ιϑϑϑθη ρον (απ ρεῦ οΥ Υαὐπυεῆ. ΤὨΪ5 15 ποῖ ἃ Γᾶγα 
6. [πῃ ἰδεῖ, ἱΐ 18 αυδ σοτητλοῃ, ΘϑρΘΟ ΠΥ ἱῃ [86 δΑεοῦ ροτ- 
ἔοηϑ οἵ (δε Ο]ὰ Τεβίδιηεης, (ὕ. σἢ. 1τόΐ, εἰ ῥαδ. Ἐδρυϊαγγ, μον- 
ὄνεσ, το [ῃ6 ΤΧΑΓΕΓ “ΤΟ ΒΒΘΏΡΟΣ οὗ σοά;᾽" ἱΐ ἀδηοίεβ, 858 ἸὭδΥ 6 
ἰεαττιοα ἴτοτα 15. 63", (86 τηϑηϊοϑίδίίοη οὗ (86 ῬΘγβΟμ δ] ργθβθῆςθ 
οὗ [88 θεϊίγ. [ἐ 15 [πεγείοσο οἴΐδεῃ Ὀυΐ ἃ Ῥαγαρῆγαϑα οἵ οὔϑ οἵ ἴῃ 6 
ἀἰνίπα πδιη65. ὙΠ β1η6 ἰηϊογργείδοὴ τηυβὲ θ6 ρίνεῃ ἴο “ΤΩΥ 
ΤῊ ΘΘΘΏΡΟΓ᾽ δηά “158 τη οββθηρογ,᾽ Ἔχοθρῖ ἴῃ ομδ ἰηβίδηςα (15. 42), 
ΜΠΟΓΟ “ΤΩΥ ΓΘΘΒΘΏΡΟΓ ᾽᾽ ΘΥ]ἀΘΏΕΠΥ ΓΤ 68}8 15Γδοὶ 88 ἃ ὑσορῃεῦς ρθο- 
Ρἷε. ὙἘ15 ἐχοεροῃ 15 ἱπίθγεβεπρ 48 ἱπαϊοδπρ (δὲ 85 ΘαυΪν 858 
(86 Ἐχῆο, 1ξ ποί Ὀεΐοσε ἱΐ, [86 Ε{|6 “Τγββθηροῦ οἱ Ὑδῆν ἢ ̓" δα 

δοαυϊγεα ἃ ΒυπΠΊΔΠ, 45 γγ6]}] 858 ἃ ἀΐϊνίηο, οοπῃποίδίοῃ, ψὮ116 Μαὶ. 2 
ζυχϑῆε8 ἃ φοποζεία ἜΧϑΙΏΡ]6 οὗ (15 Ὀγοϑάεῦ ὑϑᾶρο, ἴοσ ἴθεγα [86 
ὈΣεϑὲ 18 ἜἘχργαϑϑὶν οδ]]οὰ “6 τ ββοηροῦ οἱ Ὑδῆνε; οὗ Ηοβίβ.᾽ 
Ι τιυϑὲ ἰπογείογε 6 δαάτοϊοἀ (μαι (ἢ σοΙΏρΡῖοΓ οὗ (6 ΡὈΓΟρΒΟ- 
αἴ658 οὗ Ηδρραΐ τηϊσῃῖ, σίτπουΐ ἐχοϊ ην σοτηπιεηΐ, μανα οδ] δὰ (86 
Ῥσοόρδοῖ 2}:6 τιθϑδϑθηρο οἵ γαλιυεῖ. 581|]1, 1ξ 18 οΐ ῥργόθδῦ]ς (δαὶ, 
μβανίηρ δαορίοά ἴδε {Π1|6 Ὠεγείοίοσγα 86, 6 ψουϊά, σίϊδουΐ ἃρ- 
Ρασεηΐ γεββοῦ, ἢᾶνα δ ρ]ογεοά δηοίδοῦ 80 5 ΚΙ ΠΡΙΥ αἰ ετοηί. Ιἰ 
56 613 846, (ΠοΓοίοσζα, ἴο οοποϊιάο [ἢδὲ [86 ψΏΟΪ6 νΟΣϑ6 18 8} 16 Γ- 

νοϊδου.1--14. ΤΣ βρεςοῖαὶ πλθϑβαρα Ὀγουρῃΐ ὈΥ (6 ργορπεὶ δὰ 
ἴδς ἀεεῖγοα οεἴεοί. γαληιυεΐ ΤΠ ΓΘ ΌΥ ἀγομδεά---ἰὰ6 πογὰ 15 (86 βδτὴ6 
(δι 15 υϑοά ἰπῃ [Π6 ο568 οὗ Ογτγβ δηὰ οἴδμιεβ (15. 412 [6. τοῦ ΕΖυ. τ), 
ψοπὶ Ὑδεἢ 15 γεργοβθηϊθα 85 μανΐηρ σΒοβθη ἴο δχοςιδ 15 ρυΓ- 
Ροβε9--ἰλέ ΣρΊγὴ οἵ Ζεγμδδαδεῖ, Μ᾿ ὮΟ 18 ΠΕΓΟ δραΐη (8116 σουεξγηοῦ ἴο 
οἴ Ρῃδ51|56 ἴῃ ἱτπηρογίδηςε ἰο (6 [εῖ)]8 οὗ Βανίηρ [86 οἰ δυ᾽αβς 
ΒΡΡροτγίὶ οὗ ἴδ αἷν]] μεδὰ οὗ [6 σοιητη 1 ἴῃ Ἐποἷγ ΘΙ Γργῖβθ. 
Εογ (6 884Π76 ΓΤΟΆ90ὴ .0ςἧμα 158 γίνεῃ ἢἷ8 66, 4.6 λἧρᾷ ῥγἱεσί, ἴῃ 
9 οοπποοὔοῃ. 7:6 ῥέοῤίε 4150 ετα βεγτοα, 8411] οὗ (Βετὰ, 50 

[δδὲ ἑζεν εανις πὶ {πεῖν Ἰοδάογβ αμά αΤα τυογΐ, σᾶνα οἤεοιὶ ἰο {δ εἰγ 
ΖΕΔ] ἴῃ ϑοσνίοθ, ομ ἐδε ἤοιδε ο7 γαλιυεῖ. δ ὙΠῸ ἰάϊοπι Πογα δ,- 

ΦΟΊΙ. Ζε. ταῦ. Ἰϑανίάθου, 7 Κεοῖ., 206 ἢ. ; Ῥίερεητίηρ, ΤἈροϊ,, τ44 ἥ. 
Ἐ μι. βοίεβ ἴδ ίαςϊ (μαὶ βοπιε δδὰ ἰηϊεγρτειοα (μὲ5 ραββαζε 85 ἰοδονίηρ (ἰδὲ Ηδσσαὶΐ 8 δῷ 

δωροὶ, ὑπ δε Εἰπιϑο ἢ ἱηγρτγεῖβ ἴδε {6 φίνεη ἴο ἷπι 85 ἃ πυποῆγπι ἴοσ "ῥγορδοῖ." 
ᾧ Οδινία ἅπάε ἱπ (δα ραπβδβε ξυρροτί ἴον Ηἰα ἀοοίτίῃς οὗ τῆς νεῖ]. Οοά, πε 58γ8, ἀἱὰ ποῖ 

τορτεῖγ οοαᾶττη ἃ ἔτεος νοϊ οι, Ὀυϊ ριοάυοεὰ ἴμ 6 “ ἩΠῚΠῚῸσ πιϊ ἀπιοοῦ ἴῃς ρεορίς. 



ςό ΒΗΑΟΘΟΑῚΙ 

ΡΪογϑά ἀοδβ μοὶ ἱταρὶν ἰλδί [8 ἰδῃλρ16 γγὰ 8 ΔΓ ΟΥ ῬΑΓΕΪ 0}, ΟΥ 
αν (μδὲ [86 ἰουμαδοῃβ δὰ θδθῃ ἰαΪά. Τα ῥγοροϑι ἤοῃ γθῆ- 
ἀεγοά ον ἰ5 [26 βδη6 ἰῃαΐ 158 ἰουηὰ ἰπ Ζο. 6᾽5, ψβεγα (Ὡς ΕὨρ 158 
γογβίοη ᾽Δ5 ἐμ. ΤῊ]5 15 (86 ᾿ἰΐογαὶ τηδδηΐηρ, Ὀυξ (δ ῥᾶγςοὶς 18 
ἔα ΘΕ υδοά πῃ σοηβίγις 005 ἰῃ πο ἢ θα ἃ ρατί οὗ (86 οὐ ]εςΐ 
5 αθδοοϊε,Ἐ δηὰ Ὀοίὰ οὗ [8696 ἅγὸ σοῃϑβίγις οῃβ οἱ (15 ϑβοσί. 

Ηδηςο [ἢς Ρά5β8ᾶρδῚ ΖΕοΟΒαΓΔἢ ΤΔΥ Ὀ6 Γεπάογεά, “ΠΟΥ 5841] θυ} 
οὐ (δ ἰδη}ρ]6,᾽ ΟΥ, ΤΏοΓα ἔγεεϊυ, “ΤΟΥ 5114}1} ἰδκα ραγί ἴῃ [Π6 
θυ άϊηρ οἵ [Π6 ἰδ: ρ16᾽; ψ Ὦ1]16 (ἢ15 ΟὯ6 ΤΊΔΥ Ὀδ ἰγαηϑἰδίθα 845 ἀῦονα 
ΟΥ ῬΑγδρηγσαϑβϑὰ 80 (μδῖ 1 ψ}}} τόσα οἰθαγὶν ἱποϊυ δ βυςἢ Ορεγϑ ἢ 8 
8ἃ5 ἴ)6 Γοτηονδὶ οἱ ἀθυτβ ἔγοστα (6 56 οὔ ἴ6 δοουμηυϊδίοῃ οὗ (Ὠ6 
τοαυϊγοα πδῖογα]5. [Ιπάεοά, ἴῃ νἱονν οὗ (6 ἰδοὶ [Πμαΐ ἃ ἀδίε ἱπη- 
ΤΟ ἰδίοΥ [0]ονγ5, ἰδ του ϑθθηλ δ] Ὁ ]6 ἰο βυρροϑβεα ἰδδὶ ἴῃ 6 
γτιῖοῦ ἰηἰοπἀοα ἰο 54Υ [88ὲ ἰΠ6Υ δέραη Ἰυογὲ ὁπ “6 ομδὸ οὐ ἴῃ 6 
ἄδγ βρεοϊβεά.--1δ. ΤῊς ἀδίε ρίνεῃ ἰ5 2:6 ἱπυοπγ-,ομγίλ ἀαγ οἵ 12:6 
νπορέδ. Τὶ ᾿νϑ [δογοίοσε ΟὨΪΥ ὑπνεηίγ-ὔγοα ἀδγ8 αἰΐοσ Ηδρραὶ 5 
ἐχῃογίδοη ψ ἤθη (ἢ 6 ΡΘΟΡΪῈ γεβροπάθα ἴο ἢΪ8 βϑιιπηηοῃβ; ὙΠΟ ἢ 
85 ΡΟΓΏΔΡ5 85 ΘΑΙῪ 85 ἔπ Υ οουἹὰ ἢᾶνε ὈδΘη Ἔχρεοίθα ἴο ΠΟΙ ΠλΘΏΟ6 
ΟΡΕΥδοηβ. ΕῸΓΣ ἃ {0116 αἰβουβείοη οὗ ἴῃ ἀδίε, 866 ἴῃς ἰοχίι)] 
ΠοΟΐθ63. 

14. ΒΔΕΣ τ 65 ηο Ὀσεδῖ, Ὀυϊ ἴἤσζε 8 ΤΩ. δυϊ που ἔοσ θορσί ηΐηνσ Βοτα 

᾿ 8 ΠΟῪ βεοίοη. Οὐ. Οἰἴπ5., 1542... 17.-͵λοϑ Κ ὅδ. ῥσεΐοσβ ποῦ, υϊ ἐξ 
μοῦ ]ὰ δηιεὶραῖς ν. ἢ, Οη ἴδῃς οοηβδίστυςοη στ 3, ο΄. (68. 119. 2) α), 
--ομυρῦν σγε δηὰ ἴῃ ν. 14. 25 ϑόγδ σωββ8. ἤδνο ἴδε [}}}} ἔοττα.---αἀά, ὙΠ 
ΦΈ,, ᾿ς 6 την τπρ, 65 οἰβϑονδεσε, ὀχοερὶ ἰπ 23, σδεσε ἰξ νουϊὰ ποὶ 
Ὀς ἰῃ ρἷἶδος. Οὔ). ννυ. 1: "3" λ. π,-π-οαὺνῇ 9. ὦ Βανε Ὁ, ὦ Ἡ τἂς βαπης οου- 
βἰγυςοη 85 ἴοσ 3.0 Ὅδε οτίσί πὶ πιυϑὲ δανα Ὀδεη ὉΝῚ, ἔοσ τ μῖς ἢ ὃν ἷἰ5 ἃ 
[τεχυδηϊ ταΐβίδῖο οὗ ΘΟΡΥ 515 ἰῃ ἴῃς ἰδίος θοοΐκβ, ἀπ ΟἿ 6 Θα 531} τηδάς δέϊεσ 
στ ης ἰξ εἰσμὲ πηεβ ἴῃ ν. ", Οὗ 2 Κ. 1831 15. 3613, Ὑδνῦ] 50 ὦ ὉΠ Ὁ, 
ΜΈ] (Ὁ οτΐίβ 6 ὕσερ. 980 αἷ30 το Ἠεῦ. 5858. Οὕ.  Κ. το'. ΤῊϊβ ρ69- 
δᾶῦε 58 Ὠοϊδαὰ ἰη (ἢς Μα5. 85 Ομ οἱ ὕγγεῖνε ἴῃ ψὨϊΟὮ ἌΘΝΟ τὸ ὖν; Ὡς. ἢ 

ΤΑΘΔΏΒ ἰμαὶ ἰΐ 8. ἃ ΤΆΣς δηὰ Ῥεσῦδρ8 8 οοιτιρὶ τεδαϊηρ.---οὐπὈκῇ Ηἱ,, 
ε., Μασγὶ σά. οπθδκ; δὰϊ (ῃς τεσύστεηοςε οὗ ὙΔανεἢ 566 π)5 ἴο τοαυΐτε ἴῃ 6 
τερειἴοη οὗ Ὀπηπῦκ. Οὐ Νε. οἱ. 1ὲ, ἐπετείοσε, ἃ8 Νον. οἰδίπιβ, ον ἰς 
δνδη Τῦοσα Ὁβϑεη δ), ἰς ἕο ]]οτνβ ἴμδὶ [Ὡς οτἱρίπαὶ τωυβὶ ἤανα Ὀδεη ὈπνποΝ 
Ὁποῦν, τ ΒΙς ἢ 15 δου !}Υ ἐουπὰ ἴῃ ς πι58. πὰ τερσοάυοεά ἰῃ ἴπς γτβ8. Οὐ. 
ΤΉ. 43'. ὙὨαε οχηϊβϑίοη οὗ ὈσδΝ 18 ἘΔ 5}}}7 ἐχρ δίηςα 85 ἃ οδϑὲ οἵ ἤδρίος. 
--18. ΤῊϊβ νεῦβο, οϑα σευ 6688 866 13 ἴο ἤδνα ὈΘΟΠ ΒΟΙΙΟΊΞΙΥ 40.69- 

9 ΒΡ8.. ατὶ, 5, 1, 2, Ὁ. {90 ΚΙ, Ὥγυ., ἀτοιίυε, Κόξδ, ἣν ε, 
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οποιὶ ὅτι Ὁγ Βδῆ. (ΖΑ Ἰ.., 1τ887),21ς 7.), 15 ποῦν βεῃοτα γ ἰτεδίςα 85 δη 
ἰηἰεσροϊδοη. Κὅ. (Εἰπὶ., 263), Βονενεσ, ἀείεηαβ ἰϊ, δηὰ Βυ. (ΖΑ ΊΨ., 
Ἰρού, 13), ἃ5 ΔΙτεβαγ ποίεα, τεοορτιϑεβ ἰῃ ν.Ὁ ἃ ἔγαρτηεηΐ οὗ ἴῃς ἰοβὶ (7) 
Ἄοοῃοϊυβίου οὗ νν. 11, ΟὐΓ ποίΐς οἱ ν. 1, ὍΘ ΓΟΒ5ΟῺ5 ζοσ [Ὡς ῥσγενδιϊησ 
ορίπΐου δσζὸ: (1) 11 ἀἰξίυσθα, τὶ ῖδουῖ τεϊηξοσοίηρ, ἴδε πδσταῖνε. (Σὺ 1 ἰ8 

μοὶ ἴῃ [Ὧ6 ΙΏΔΠΠΕΣ οὗ [ὃς οοΙρῖοΣ οὗ τς Ῥοοῖκ. ὅες πτν Ἴκ Ὁ [ῸΣ 
ΟΩΣῚ 1. 15. δ᾽. 19.329 α) δῃὶ Ὀρ᾿ [ΟΣ ὉΡΩ͂ ὃν σἱ 25, εἰς. (3) Τῆς ποζάβ 
δισϊθυϊεὰ ἴο ὙδΔΕν ἢ 5εεπ ἱποοῃϑίδίεη! ὙΠ Ὡς δἰ ὔοη. Οὐ οι. 
--τῖοὸ τιοκθ2] Οἷα. ὥλθις. Θῃ, 1 ἰξ ἰ5 ΌΥ (δα δατῆς Ββαηὰ 85 [Ὡς 
τεβὶ οὗ ἰῃς νεζδε, ἰΐ ΟὨΪΥ δα 5 ἰο (Ὡς ονϊάδηος οὗ υηρεηυΐηοηεββ. Ηουῦ. 
τεδὰξ ΓΌΝΟΣ ΟΥ Γ2 ΓΌΜ.Ο3.---οκῦ ΟἿὴ, 9.-τῆνῇ Θ᾽ κὐἀβ. τικῶν. 
“--ἴσο] Οὐ. ποῖς οὐ 1!.--14. πΥΥ ΠΧ] ϑοόιὴς οὐά. δοσεηῖ Ὑἱτ 264. ρασ.; 
Βυϊ εες Βδεσ, Νοίεβ, 8ο; Ἰνίοκεβ, ΕΙΡΑ., 83.--γνῦ γχυ 05] ὦ (1) τῶν 
καταλοίπων παντὸς τοῦ λαοῦ “- ὉΡΩ͂ Ὁ9 Ὠλκῦ; ὃυϊ ΟΝ Οομρ., Α]ὰ, οπι. 
παντὸς, ὙΓΕΪΙΟΝ, ΒΟΎΤΕΡΕΣ, 56 6:18 ἃ5 (ἢ ἴῃ οΪδοθ 85 ἰη ν. 33},....«16. ΤῊ 

γΕΥΣα 5 [δος ἄτεῖ οἵ ςἢ. 2 ἰη Φ Ὦ Ἡ (Ὁ, αἶ3ο ἰῃ ἴῃς ἢ οἱ (Ὡε οχρ., Απὶ., Ῥδσ. 
διὰ 1, οηά. ρΡοϊγρὶοῖβ, δὰ βοσης βερασζδίε οὐ ἀὰ. ΤῊ8 διτδηρεπιεηῖ [Ὁ] ον 
ἴδε πιοσὲ δηςίεηϊ αἰνἰΞίοη οὗ [ἢς ἰοχὶ Ἰηἴο βεςτοη5, τὶς ἢ, ΒΟΎΕΨΕΣ, δἰπος 

ἔς Ὁσηρε ἱορεῖδος ὑνὸ ἀδῖεβ [Πμδὲ οοηῆϊςοὶ τ ἢ Ἔδο οΟἴΠΟΥ αἱ ἰἢς ὈορΙμπΐης 
οὗ ἴδε 5δίηὴς ῬΑΥΔ ΒΡ, οδηποῖ σεργεβεηῖ (ἢ τἰη οὗ ἰἢς δυΐποσ. Νοσ ἷ5 
ἴδε δστδηρεϊηθηῖ δρρζονεά Ὁ ἴδῃς ρτεδὶ ἐχερεῖεβ [ἐπ ]5} δηὰ (γι βιίδη, 
ἩΔΙΟΒ 5 ἰουηὰ ἴἰη ΑΗ, τροσὰ βα [ἰϑίδοίοσυ; ἴοσ, 85 Βι. σεϊηδιῖβ, “.8}} ἴῃδὶ 

ἴον ον 9 ἃ υ.561658 δρρεηδαδρε." ΜΜασίὶ ὑσγοῃουηςςβ ἴῃς σθοΐε 
γεῖξε δὴ δοςσεϊΐοῃ, ἴδ διϊειρὶ οὗ ΚΊο., εἰ αἱ., ἴο δοοουηῖ ἴογ 1ἴ 85 ἴῃς ἀδίε 

οἴ ἃ ἰοξῖ οσ τυϊΞρίδοε ρσορθοοῦ Ὀεΐης ἃ ἔαϊυσο. Α Πίηϊ οὗ (δε Ξοϊυ!οὴ οὗ 
[δὲ απεπὕύοη τΐρῆιϊ μανὸ Ὀδεδη ζουηὰ ἴῃ Κοεῦ Η αςεκαπαὶ (Κοὐἀκίηδοη, ΒΤ',, 
ΓΝ, Ρασῖ 2,}Ρ.4 δέ δεζε, βόύγενεσ, ἴοσ ἰδ, το οὴς δῃουϊὰ σεδά ἱ, 15), στ ἤεγα 

ἴδε ἰδτίες 84} οὗ ἴῃς νεσξε ἰ5 οἰϊοὰ 5 Ὀεϊοησίηρ ἴο Ὀοϊῃ οΒδρίοσβ, δὰ ἃ 
81}}} εἰεδσεσ ἱπαϊοδοη ἴῃ "0.63, ἃ ϑοϊδοΐβσῃ [δὲ σδῃ οὐΪγ Ὀς οχρ δἰποὰ 85 
δὴ ἰηϊετροϊδίοη. ΤΠ, βοτγανοσ, [ἢ 5 νοσγὰ Ὀς ἀσορρεά, ἴῃς ῥσχεςβαϊης οἰδυβε 
ὨΔίΌΓΑΙΥ διίδομεβ ἰἰ536} ἴο ν. ἢ, πῆς (Π6 οης ἰο]]ονίην 85 πδίυγα ν ἱπ- 
οάσυοεβ ἴδς πσχὶ σπαρίεσ. ΤὨΪ 15 ἴῃς δισδηρεοιηδηὶ δάορίεα ἰῃ Καὶ τι. }}5 
ἱεχὶ, δηὰ νἱϊδουϊ ἀουδιὶ ἴῃς οοστεςί οῇθ. Τὶ 366 :}5 ΟἿ]Ὺ ἰαὶγ ἴο ϑἰδῖε δδὶ 
ἴδε ποῖς οὐ τῶν, σι (ἢ ἐχοορίίοη οὗ ἴῃς ἰΔϑὶ βεηΐϊδθηςς, 858 ττὶ 6 ἢ 

Ὀείοτε 186 βεοοῃά νοϊυτπῃς οὗ ΚΙι6}᾽5 Βίδέα Ἡ εὐγαΐοα ἀρρεδτζεά.---ν3] 
Κιι. δυὰ Νον., υἱϊδουῖϊ τηδ. ΟΣΥὁὨΎ ΟἾΠΟΙ εἰϊεὰ αὐ οσγ, στὰ. Ὁνο; Ὀαυὶ, 

δπβουσὰ (ἃς οοησίισυςύοη Ἡ Ὁ δέϊεσ Ν2 ἴῃ ἴῃς βεηϑε οἱ ὑτεῖ ἰβ υη- 
ὀουδίεε!ν δ᾽ οτυδῦ]ς (Εζσ. 32), ἰδὲ τ τ 3 ἰ5 ἐκαυδ}γ ξοοῦ Ηεῦτεν. Οὐ. 
Εζσ, 152 (ἢ. 3".-- 003] ὦ Ἐ; μβανε ἴῃς δαᾳυϊναϊεηϊ οὗ ηὔσπ, θυ Ἡ ᾧ ὦ 
δυρροεῖ ΑΙ͂, ἀπὰ ἴδεσεὰ ἐ5 ὯὨΟ 15. δυϊ ΟΣ Ὑ ἴοσ ΔΩ οἴδεσ σεδαϊην. 



Γ] ΗΑΟΟΑΙ 

δ. ΤῊΕ ἘΚΕΒΘΟΚΟΕΘ ΟΕ ΤΗΣ ΒΟΌΙΓΌΕῈ5 (1... 5. 

ΤὨΪ5 ΡΓΌΡΏΘΟΥ 88 ἀεὶ ρτιοα ἴο πηθοῖ Δ ΘΠΊΕΓΡΘΏΟΥ 8. 5 ἢ ν᾽ ἸΓΟΠῚ 
(86 ἀἀεβρομβάθῃου μὲ ονεγίοοκ ἴῈ Ὀυϊ]άεγθ 48 ϑοὺὴ 85 ἴΠΕῪ 
Το ἰβοὰ (ἢ6 τηαρηϊτυάδ οἱ ἰΠοῖγ ἰ851Κ δηά (6 5] θη θγη 685 οἱ ἰΒοὶγ 

ΓΕΘΟῦΓΟΟ8. ΤῊΣ Ρῥτορμεῖ δάμη (δαὶ (ΠΟΥ σδηποῖ ἢορε ἴο ῥγο- 
ἄτος δηγίΐηρσ 1 [6 ΒρΙομαἰά ἰορ]6 βϑοῦλα οὗ {6} σδῃ Γετηθτη- 
Ὀδσ, Ὀυΐ δε 0145 (δ οὔθ δηὰ 411} ἴδ κα οουγαρο, βίηςς ὙδησεΣ, 

ΜὮΟΒ6 8.6 4}} [ῃ6 (τοϑυγοβ οἱ (ἢ6 Θδγίῃ, 18 στ (δ δηὰ 85 

ἀεδοτερά [86 ΠΟῪ 58 ΠΟ ΌΔΓΥ ἃ ρίογίουβ ἔπ ΌΓ6. 
1.0. 1 του] μαννα Ῥεθὴ βυβηοϊεηΐξ, ἴῃ ἀδίπρ (ἢΐ8 ϑδοοπὰ ρσορῆ- 

ΘΟΥ͂, ἴο εἶνε [86 τηοπί δηὰ (Π6 ἀδγ οἱ (86 τηομίῃ, δυὲ [ἢ τυτΐογ 
οἤοϑα ἴο 086 ΠΕΓα [ἢ 6 54Π16 [ογγἶδ 85 ἴῃ ν. 5.0 Α 5.6, τηϊβίαϊκίησ 
ἢ15 ἰηἰοηΐ, οοηπεοίοα (δε ἤγϑί ἰΐδηι, 15: ἐδ6 Ξεοομά γεα7 οΥΓ Ταγίμς ἐδ 
κἰπρ, ἢ (ἢ 6 ῥγοςοοαϊηρ ἀδία οὗ [ΠΕ οογτασηθησθιηθηΐ οὗ οσκ οἢ ἴῃ 6 
(ΘἸΏΡ]6, δηά [86 ΟΓΓΟΓ ἢ85 ΟὨΪΥ ΓΟΟΘΠΕΥ Ὀδοη αἰθοονογοᾶ. [1115 ΟἿΪΥ 
ὨΘΟΘΒΘΔΙΎ ἴο γεϑδὰ (ἢ νψογάβ8 αιοίοα τὴ 2} ἴο 5366 (αἱ βυςἢ νγ858 ἴῃ 6 
οσίχί μαὶ οοῃποοίϊίοη.---2΄. 1 ψγὰβ8 ἐρρ ἐδδ δευοἶ τιον, ΤΊΞη τὶ, ὁπ 
δε πυερῖγ-ἤγοί οἵ 1:6 »ιορλ, ἰῃδὶ 18, ΘΑ γ ἴῃ Οοἴορεγ, 1655 [ἤδη ἃ 
ΤΟ δἴϊοσ νου οὐ [86 ὩΘῪ ἰοηρ]6 γὰ8 θεσυῃ, [δἰ Ηδρραὶ το- 
ςεἰνϑαὰ δῃοίμοσ πγϑϑϑαῦα ἴσοσῃ Ὑδηνεῆ. Τὴ ἀδίς γγχἃ5 61} σῃοβθῃ, 
Ἀεΐπρ (86 5ενθηί ἀδγ οἱ ἴῃς Ἐεδϑὶ οἱ ΤΑ ογη80165, σ ἢ [ἢ 6 ΡΘΟΡΪΕ 
Ψ ΟΕ γοϊοαϑοα ἔγοῦλ ἰδ ΟῸΓ δηὰ 8556} 0]64 αἱ [εγυβαίθη. Οὔ. ΕΖ. 
455.--.ἈΨἅ}. Ἧς ἰ5 ἀραΐη ἀϊγεοϊοα ἰο δά ἀγεββ ἢϊπλ56} ἰο Ζεγρμδδαδεὶϊ... 
αμά .]οςἤμα, ἴῃς οἷν] δῃηα δος βαϑοαὶ μοδά 8 οὗ (6 σοτητυ γ, 
μυὲ (8ΐ8 της δα 8 ἘΧργεβϑὶγ ἰῃϑίγιςίοα ἴο ἱποϊυάς αἱ ἐλε γεοί οἵ ἐΐε 
Ρεορίθ.--- 3. 1 ἀου 1655 οοβὲ ἃ ἀςδ] οὗ ἰαθουγ, Ἔνθ 1 [86 δῃοῖθῃΐ 
5ῖϊα δὰ ὈδΘΩ 53: 8Πς ΔΕ οἰοαγοά ἴο ρογταϊξ (ἢ γοοοῃβίγυςοη οἵ 
[86 Αἰῖαῦ δῃὰ (6 γεϑυσηροι οἱ βδοσῆςθ, ἰο τεμονα (ἢ 6 ΣΟΙ δἰ πἰἢρ 
Γυΐῃ5 οὗ ϑοϊοιιοιβ ἰδ ρἷα δηὰ 15 ἀδρεπμάθηςοῖθβ. ἸΜΏ16 (6 τεγα 
(δυ8 οοσυρίοα τὰς 7ετν8 πλυϑὲ τροσα (δὴ οἤσα δᾶνα δάπκγοα (ἢ 6 
βίοῃιοβ [πὶ (ΠΟΥ ᾿ΕΓῈ ΒΔη ΘΠ ηρ, δηὰ τμοῖγ δ πιϊγδοη τηυϑὲ ἢᾶνα 
᾿πογοδϑοὰ ψῇθη ἰἢς ρἷδη οἱ ἴΠ6 ογρίηδὶ σοσρ]εχ ἴῃ 18 ρεμογουβ 

ἀἰπηδηβίοςβ νγὰβ8 γανοδὶθ. Τὴΐ8 [6 ! ρ, Ὠούνονοσ, τνγὰ8 ϑυοοοοαοὰ 
ΌΥ δῃ δἰπιοβί ονθσιν οὶ ΐηρ ἀἰδοουγαροπηοηΐ, ἤδη (ΠΟΥ Ὀερδῃ ἴο 
ὈΪδη [6 Ὡ6ῊΝ βιγυοίυγα δηὰ σε] βοὰ ΠΟ ὑππνόσίῃυ 1 νουἹὰ θα ἴο 



τὴ 2) 59 
(Κα {86 ρἷδοο οὗ ([Π6 οπ6 [Βδἱ ργεοθάθα 1, ὍΤΏο αἰβρασὶ ιν γγ85 τιοϑὲ 
ΚΟΘΩΪΥ [εἰ ὮΥ ἃ ἴεν 8ο Μέγα οἷα ἐποιρὰ---ἰ πδα ὈΘΘΏ ΟὨΪΥ 5ἰχίγ- 
β6ν ἢ γΘΔΓΒ 51ης6 1ξ τνγᾶ8 ἀδϑίτογοα---ἰο αν 86θὴ (6 Βοι156 οἱ Υδὲ- 
ψεἢ ἐρε ἐς ζόην τυεαϊ ἢ.Ἑ Τὶ 15 ἴΠ686 ἀροὰ τθῃ δηὰ πουηθη ὴῸ 
ἅ16 ἰε,, Ὠδνίῃρ ϑυγνίνεοά (ἢ 6 ἸΔτη ΘΔ 0 ]6 σΔίΔϑΤΟρΒ 6 ἴῃ τς ἢ (ἢ 6 
κιηράοτῃ οἱ αν ἃ νγὰβ ἀεβίτογεά, σβοπὶ ἰἢ6 Ῥργορῃδῖ ὩΟΝ δά- 
ἀγεβθεβ. ΤΏ τα] ἢ} ἰο τς ἢδ γεΐεγϑ 15 μοὶ [ἢς ογίρίηδὶ ρίογΥ 
οἔ [6 πδῇοηδὶ βαποίθλγυ, ἴοσ ἐΐ δὰ δε ρῥἰυηδεγοά τόσα (8 
οπςα Ὀεΐογε ΔΠΥ͂ οὔ ἴῃδη ᾿ἰνίηρ γγχ5 θΟΓΏ. 

:. ΤΒοδε νῆο θην ἰδς Παγίυβ ἰῃ ττῆοδα τείχη ΗἩδρραὶ Ῥγορμεδίοα πῖϊὰ 
Ῥαγίυ Νοίδιι σὲ οὐ! ἱσοὰ ἴο ἱπίεσργεὶ ἴἢς ἄγϑὶ φιεβίίου 85 ἱσηρὶ γίησ [δὲ ἰμοσς 
85 ΠΟ ΟἿ Ὀσχγοβεηΐ ΜΠῸ δὰ βεξ ϑοϊοζηοῃ β ἰδιρὶο; Μ᾿ ΠΙΟΝ πλαῖκοα ἔπ δοοοηὰ 
αυσξου τηδδηΐηρίοβα. 

4. ΝΒδΩ ΘΒ Βμαῖ Ἴδα υΡ “δρδίηδε Γογυ δ θη) ἰη ἰδ τείχη οὗ ἘΘΒοΌοδπ,, 
““[ὸ ἴοοῖκ ΔΎΔΥ ἴ86 ἰγοδδυσοβ οὗ [6 δουϑε οὗ Ὑδῆν δ᾽ δα ννῈ}} 85 οἵ "τὴ Κίηρ᾽ 5 
Βοιιϑ9ε᾽ (ἡ Κ. 145 1.). ΑΑἍὄὔ σδηΐν ἰδῖεσ, νβε Ηδζϑεῖ ἐπγεδιεηδα ἔμ οδρίϊαὶ, 
“7: Βοδϑῇ Ἰοοκ 41} ἰς μαϊ]ονοὰ (ΐησβ ἰμδὲ 1εοδμδρμδῖ, δηὰ 7εβόγδπι, δηὰ 
Αδασίδῃ, ἰιἰἰ5 ἰαποτα, κΚίηρ οὗ Τυἀ δῇ, μδὰ ἀεάϊοειεα, δὰ μα ον πα! ον 
ἰλίησα, δηὰ 411 ἰις χκοϊὰ [δ:δὲ τγδβ ἑουηὰ ἴῃ ἴδε ᾿γεδβυσεβ οὗ ἴς Βουϑθς οὗ ΥδΔὴ- 
πεῖ δηὰ (ἢ Κίηρ᾽ 5 βουδο, δηὰ 5δεηὶ ἱξ ἰο Ηαζαεὶ Κίηρ οὗ ϑγτία."" ΟΣ. 2 Κ.;.σ2:1-.. 
511] [δἴοσ, ΑμδΖ, δβανίηρ Ὀδοοῦς ἃ νδϑδδὶ οὗ ΤΊ δἰ ἢ Ῥἤεβεσ ΠΠ, βδοσίδοεα τδς 
οχεῶ [δὲ υρροτίοὰ ἴδ στεδὶ 868 ἰηῃ ἴῃς οουγὶ οὗ ἰδς ̓ χίεβίβ δὰ οἵμοσ Ὀγδζεη 
οὐὈ)εςῖβ ““Ὀδοδυδε οὗ ἴδς Κίηρ οὗ Αϑογτία.᾽"" (Οὐ. 2 Κι. τό611.1., ἘΪΏΔΙγ Ἡοζεκίδῃ, 
ἴο ἄρρεοδϑς ϑε:ηδομοσῦ, “βανε δἰπι Δ}} ἰδς εἰϊνοσς [δὶ νδδ ἰουπὰ ἰη πὸ Βουδα 
οὗ Ὑδπν ἢ." Μοχοονοεσ, "δὲ ἰδαῖ ετης Ηοζεϊκ ἢ δισίρρεα ἴῃς ἀοοσβ οὗ 86 
ἱεπιρὶς οὗ ΥὙδπε, δηὰ (δ ὑἱϊασα ἴμδὲ Ηοζεκίδῃ, κίης οὐ ΤυἀΔ8, Βαὰ ονεῖ- 
ἰαἰά, δῃὰ γχᾶνε (ἴδε χοϊά) τὸ ἴδε Κίπρ οὗ Αϑεγτία." (ᾧ-. 2 Κ. 181 1.. 

ΤΟ τοίογοησα 15 γαίθοῦ ἰο (δαί Ὡς ἢ 1 τείαποά Ὀείοσα Νϑῦυ- 
οδδάγοζζαγ ἰοοὸκ 1ΐ (86 ἢγβὲ ἔσηθ δηὰ ἀουδ1685 εἰηρ δα 118 οΟΥ̓ΘΓ5, 
ΔΙ Πουγῃ ἢ βραγεὰ 8016, δ 1εδϑέ, οἵ [6 βδογεά υἱθη5115. (ἡ 76. 
1)... ὙΥΒε 5βἰδίειηθηΐ οὗ 2 Κ. 2εῖΣ, ἰο ("6 εἴἴεςί [πὲ [86 ἰοπλρ]6 
πνῶϑ (ἢ 6 ΟΟΙΏΡΪΙεἴεἰἶν 5: ΣἹρροά, 15 οοῃ γδαϊοίοά, ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ (815 Ρ45- 
βᾶζε ἔγοπι Τογεπδῃ, θὰ ὈῪ 2 Κ. 2:5 -, 1| 85 ἴβθη, βούονοσ, ἰῃ 
ἰῃς [451 βίδρε οἵ 118 Ὠϊβϑίογγῃ, 5811} τ ἢ}: ὁπουρὰ ἰο ἰεᾶνα 8ῃ ἱπηργαβϑῖοα 
οῃ ἴῃε56 οἷά Ρδορ]ς ψὨϊοὶ τηϑάδ ἴΠ6 διπιςίυγα ποὺ ὈερΊη 56οπὶ θυ 
ἃ 5ΟΓῪ ἱπηϊδύοῃ. Ηδρραὶΐ, ἰΠεγείοσγα, 15 ΟὨΪΥ νοϊοΐηρ (πεἰγ ἀ158ρ- 
Ροϊππηδηΐ ἤδη ἢ 84γ5, 4πώῶ λοι ὧο γέ 5ε6 ἡ ποιοῦ π δαὶ (ὨἸηΚ γα 
οἔ 115 ϑυσοοϑϑοσ ἢ 75 3 πο ας πσμρὴ ἐπ γον 6γ652--4. Τῆς ῥγορδεῖ 

9 Τῆς Οπγοιίεδον (Εσσ. 310 8.) 25 δὴ αϑεςιίηᾳ ἀεδοτί ριΐου οὗ ἰδεῖς ἀἰδαρροξοιτοεηὶ δδβεὰ οὐ 

ὲο ραιδαφε. 



όο ΗΑΟΟΑΙ 

ἀἰα ποί ὈΥ ἴμε56 αχιοβίίοῃβ ἱπίεπα ἰο ἰποσθᾶϑα (6 ῥγονδι ἷηρ ἀΪ5- 
οουγαροπηθηῖ. ΤΏΘΥ ἃγὰ 5 ΠΡΙῪ ἃ τιοίοσίοδὶ ἀενίοα ὈῪ νοῦ, 858 
ἴῃ τ΄, ἢς βουρδὲ ἰο Ὀγίῃρ πἰτηβεὶξ ἰπΐο ϑυταρδίθυ τ 18. Ρθορΐο, 
ἴπδὶ ἢ6 τηΐρῃξ οομγίοσί [6 πὶ ἱπ (ΠΕΙ͂Γ ὈΠΒΔΡΡΥ Τοπάϊοη. 1 18 
ποῖ βίγδηρο, [μεγείοσο, ἰο δηὰ (δὶ ἢ Ὧ88 ὯΟ ΒΟΟΠΕΓ ρυΐ [Β6 αιι65- 
οπβ (ἤδη, ψ ([ἢ6 ψογὰβ δμὲ ποῖυ, Ὧ6 σοι ρϊείεϊυ σἤδηροβ ἢΐ8 
ἴοΠ6 8Δη4 ρῥγοοθϑάβ ἴο δα [8Ὠ6πὶ δέ οἰγομρ, ἰᾶκ6 οουγᾶρθ, ἰῃ βρίὶϊς οὗ 
ἴδε ροοσηη685 οὗ (6 ῥγεβϑεηΐ ργοβρεςί, σμα τὐογῖ, ΟΔΙΤῪ (6 στ οσϊκς 
(ΒοῪ αν υῃάεγία κῃ ἴο οοιηρϊοίοη. Οὐ τ ΟΒ. 2855 ἘζΖγυ. τοῦ. 
Ης δάὰϑβ ἰο ἴδ ᾿πηργεβϑϑίνεῃθβϑ οὗ ἢἷ5 Ἄχῃογίδιοῃ ὈΥ τηθηοηΐηρ 
(δος ἸΙεδάεσβ, Ζεγι 4 Ρ 6] δηὰ 7οβἤυδ, ὈΥ Ἀδη)ς, δη ἃ 5 ΡΡΙΘπιθη (5 ἐξ 
νὰ (6 ἀϑϑύγδηςε, 1 α»ε τον γοι, κατ γαλιυεθ. Ἐσοτ (ἢ ῥέο- 

216 οἵ ν.3 [6 ργορβεδί ἤδγα 11568 2εοῤίς οἵ 4:6 Ἰαμά, ἃ ῬΡΏγαβαε Ὡς 
1π1Ρ011658, ποΐ, ἃ8 Κοϑβίεγβ οἰαΐπηβ, [δὶ {ΠογῈ  ΓῈ Ὧ0 τεϊυγηδα οδρ- 
νεϑ διποὴρ ἰμοπὶ (}}]., 17), δαὶ (Πδὲ 45 γεῖ [656 ρδϑγβοῃϑ τ γα ποῖ 
τοοορηίβοα 85 ἃ ραγίγ.---ὅ. 1η (ὦ ν. Ὁ 15 ἱπηπηθά αἰεὶ ΤΟ] ονγεὰ ὉῪ 
(86 νοσγάβ, σμα τὸν τρί αδἱἀείνε ἐπ γον ηράοί. ΤῺ ρᾶΓ41}6} 151 
Βεΐνεεῃ ἰδ6 ἔνο 15 οοτωρίεΐθ, δϑυη δητ τνδιταπίῃρ (6 σοποΐυ- 
βίοῃ (δαὶ (158 γγᾶβ [Π6 οΥἱρίὶπ Δ] γοϊδίίοη, δῃὰ (δὶ ἰΒογοίοσο (ἢ εἶδιιϑα 
ΜὨΪΟἢ ΠΟῪ ἱπίογνθηἝϑ 18 8η ἱπίεγροϊδιίοη. ΤῊ8 ορίηίοη 15 ςοη- 
Βιτηδά ΌΥ ἴπ6 ῥγοβδαῖς σδαγδςίογ οἱ [86 οἶδυϑε (3617, τυλίος ἐπὲπρ 1 
ῥγοπηδεά γος τυ γε σαν γογίδ ἥγοηι Ἐρυί. ΤὨδ ρ᾽οββϑδίοσ, ἃ5 
86 τεδὰ ν. Ὁ, ννὰβ δου θην τοανϊπθα ὈΥ ἴδε ψογάβ οἱ Ηαρραὶ οὗ 
βοιῃθί μην 5΄ τ 1] γ ἴῃ [86 Ὠ᾽5ίοΙγ οὗ [6 Εχοάιι5, δῃ ἃ τηδάθ [ἢ 5 οοπ- 
τηθηΐ οἡ (86 οδἄρε οὗ ἷ5 ΓΟ]]; ψβοηςς ἰξ τγ͵ὰϑ αἰϊεγαγά, Ό. ἃ σοργ- 
οι, ἱποογρογαίθα ἱπίο δε ἰεαχί. Οὐ 15. δὴ η" 17. 39... εἰς. ὙΒοΓΟ 
ΔΘ 86 Γαΐ ραϑβϑᾶρεβ ΔῺΥ ΟἿ οἱ ψὨΐοἢ Π6 ΤΏΔΥ δᾶνα δὰ ἴῃ πηϊηὰ, 
δυΐ, 85 ἴδετε 18 ποῆς (δδὲ ΠΟΥΓΕΒΡΟΠ 8 οἰ ΒΕ ἰῃ 115 ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΩΥ 
ἴο [86 ΡΓορἢο 5 βἰδίοιηδηΐ, δῃὰ [6 7ετγ]8 πᾶν δἰγαγβ8 δ] οννεὰ 
(δεγηβεῖνεβ στοαὶ ᾿ἰΡοΓ ἴῃ [Π6 ταδίϊοσ οὗ γοίθγθῃςβϑ ἴο (δ οῖγ 5. ρ- 
ἴυγεϑ, ἰξ 18 ΒαγΪγ Ροββ0]6 ἴο ΘΠ (Π6 Ραγίσιϊα ραβθᾶσα οὗ 
Ῥᾶββϑᾶρεϑ ΒεγῈ τηθϑηΐ. ὙΏ6 ΟὨδ (δῖ πηοϑὲ ΠδΙΌΓΑΙΪΥ βυρρεβϑίβ 1- 
861} 15 Ἐχ. 4.32.5, δυΐῖ [6 σονεηδηΐ θαίνθεῃ Ὑδησεἢ δηὰ 8 ρθορῖα 
8 ἸΏΟΓῈ Ργουνηοηΐ ἴῃ Εχ. τοῦ δηὰ εἰβενβεσο. Κ΄. Εχ. 29" ὕ,, 
Ώεγα Ὑδῆνεἢ Ρῥχοιηδθεβ ἴο ἀγα} ἴῃ (ἢ 58ης(ὈΔΓΥ ΤΟΠΟΕΓΏΪΏρ 
ΜὩΪΟἢ δηά 115 ΟΥΒΏΡ ἢ6 845 ͵υ5ὲ ρίνοη αἀἰγοςομβ. ΤῊ νουϊὰ 
δίΚο ἃ ον 88 ΓΟ ἃ8 ἃ ρα ου ΔΎ ΔρΡΡτγοργίδία οἰϊδοῃ μοῦ 
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ἴθς ατευπιοίδηςεβ. ΤὨς ἰάεα οἱ (86 ῥγορβδεῖ, οἱ οουγϑο, νγα8 [δὲ 
Υδῆν ἢ πνου]ὰ ΡῈ ῥγοβοηΐ, ποῖ ἰο ρίογ νυ (ἢ 6 ἰδ ρῖθ, θα 1 γᾶ 8 
οοτρϊείεά, Ὀιξ ἰο 4585815ῖ [86 ῬΘΟρΡἱΙε ἴῃ γε υϊ]άϊηρ 1, 4 1468. Ὡς ἢ 
18. ΒΠΏΡΙῪ τερεδίθα ἴῃ (6 ϑϑοοοῃα τρϑρογ οὗ ἴῃς αἰξςἢ. Ἡδτγο, 
ἰΒεγείοσε, ἰδ δρέρη οἱ Ὑδῃποῆ 158 ἢοΐ δῃ διδηδήοη, 45 οἴΐζδῃ ἰῃ 
ἴδε ΟἸἹὰ Τεδίατηεπι (Οῃ. 4135 Ἐχ. 21 70. 1225. 1 5. 165 1 Κὶ, τοῦ 
5. εὖ, Ὀυϊ, Κα “16 δηρεὶ οἱ Υδανθῃ,᾽ ἃ τηδηϊ οϑιδίοη οἵ δὶ5 
ῬέΓϑΟΙ δὶ ργοϑοηςα. 

6. ΤΒι5 ἰᾶγ [86 Ρῥγορῃεὶ 885 Ὀθθῃ βρεακίηρ οἱ ἱπίογῃδὶ οοπαϊ- 
ἔσῃ δηὰ {πὸ τθ8ῃ5 Ὀγ ΨΏΙΟἢ (ΠΕῪ ΤΥ Ὀ6 ̓ ηργονεὰ. ΤῊ ΡΘΟρΪΘ 
ἅ1Ὲ βυδεηρ ἴγοτα γορεδίθα δ] ]υγε5 οὗ ἰΠεὶγ σσορβ. Τῃδ ῥὑγορβδεῖ 
εχρ  αἷπϑ ἴῃς 5 υδΔοῃ 45 ἃ Ῥεῆδ ιν ἴοσῦ Ὡορθοης ἴο του] τ(ἢς 
τυϊποά ἰορ]6. Ης 1δογείοσα ὑγρε65 ἴἤθτὰ ἴο γεβίοσε [86 βα πο ΔΓ, 
ῥτοχηϊβίηρ ἰἤθ ἴα αϑϑἰβίδηςε οἱ Ὑδῆν ἢ ἰη (Ὡς υπαάογίακίην. Αἱ 
(815 ρΡοϊηὶ ἷ5 υἱβίοῃ 15 80 οχίεη δὰ (μαὶ 6 18 δ0᾽]6 ἴο 866 [86 ΠΕῪ 
βίγιςξιγα, Ὡοΐ ΟὨΪΥ ςοιῃρΙεϊεά, Ὀυΐ δητομοα Ὀεγοπὰ ἴῃς ἰομάεβι 
ἀγθᾶστῃϑ οὗ δῖ5 ρεμεσγαοῃ. Ὑδηνθῦ Π85 ἀδογοθα ἱξ, δηὰ ὃς Ὑ1]} ἱῃ 
γε α ᾿Π6 εὐὐόϊε Ὀερὶῃ ἴο ρυΐϊ ἷ8 Ὀεπΐσιι ρυγροβα ᾿ἰηἴο Ἔχθσυ οι. 
Ηδρραὶ᾿5 ἰάδα βθεβ ἴο 6 ἰμαΐ ἴΠογα ν}}} θ6 ἃ βἰδγ! ! ϊπηρ 5 ρ]ΑΥ οἱ 

ἴδε ἀὐνίπο οππηϊροΐοθηοο ἰη [ἢ 6 γ681π| οὗ παΐυσγο. 7 οὐδ σμαξε κεαυξη 
αμπά εαγίν, Ὧδ τεργοϑοηῖβ Ὑδηνοἢ 8ἃ5 βαγίηρ. ΤῊ Ρῥσόρμοίβ 8]]} 
δεϊενοά ἴῃ ἴπ6 ρότεσ οἱ σοά ονεγ ἴδε ρἢγϑῖςαὶ νου. ΤΟΥ 58ανν 
ἃ Ξροςΐαὶ τηδηϊοϑίδίοη οἱ (πδ΄ ΡΟΥ͂ΨΕΓ ἰῃ ΔΠΥ υπιιϑυα] ΡΠ ΘΠΟΙΘΏΟΙ, 
δη(, τ δ 1ἰ 88 ἀσϑίγιςνε, Ἰηἰεγργείθα ἱἰ 45 ἃ βἶψζι οἱ ὙΠ Θἢ 5 
ἀἰβρίεδθυσο. ὙὨδ ᾿τηρΈΓΥ Πεγὰ υϑεα τγᾶ8 ον ἘΠ ΕῪ συρρεδίεα ὈΥ 
ἴδε 5ίογιωβ [Πδἰ βϑοσῃείσηθβ 5 Ὲ Ρ ΟΥΕΓ Ῥα]εβπο. [ὶ 15 ἰουπὰ ἴῃ 
186 γεΓΥ οαι εϑὲ Ηδῦτγεν ᾿ἰεγαΐυσα. Οὐ 70. κ΄. ὙΠδ δαγιῖογ 
μιορμεῖβ δαἀορίεά ἰζ. ΕῸΓ ἔπε Ἔχδῃιρ 65, 866 15. “2 5- Νᾳ. τῇ ζ΄, 
Το ἰδῖοσ ρσορδείβ εηρίογαὰ Σΐ τ] ΟΥ̓ ΠΟΣ δ᾽ πγ1}1Γ πλδίογίαὶ ἴῃ (δεν 
μὲςζυγεβ οἵ (ῃς ἱπαυρσυγαίίοη οὗ (86 Μεββίδηΐς εσσα. Οὐ. ΕΖ. 33 5: 
Ις. 13} 4154. 70. 4.1.5 ἡ, εἰς, ὙὨΘ εχίγαναφδηοα οὗ βοιῖβ οὗ 
ἴδεθε τοργοβθης δ 0}}8 δ ].65 ἰζ ργόθ]6 ἴπαΐὶ (ΠΟΥ ΒΠΑΙΪ Ὀδοδτ6 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ᾿ΠΟΓΑΓΥῪ ἴοστῃ ἴογ ἴμε δϑϑογίοῃ οὗ (86 ἀἰνίπο οτηπὶ ροίθῃοβ. 
ὅ66 [86 ““νἱβί "5 οὗ [686 βᾶτη6 ῥΓΟρἢῃείβ. ΤΏ ΡἤγΆ56, σμ ἐπε σεα 
απὰ (λ6 ἀνγ ἰαμᾶ, ταυβὶ Ὀς ἰγεαίθα 85 ἃ ρἷοββ ὈΥ ἃ ῥγοβδὶς ορυῇϑί. 

ΦΟΙΡῬε, τ20 3}, πὶ ἐδρεςΐδ!!γ 15. 63}; α]5ο Ὠανίάεου, ΤΑοοῖ., τὴς [.; Ῥίερερ θείης, Τ Φοῖ., 

τό 
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ΤῊ 18 8ἢ ἱπιρσονοιμθηΐ ἴῃ ΣΏΟΓῈ ΜΑΥ8 ἤδη οὔθ. Ϊῃ (δα βγβί 
Ρἶδςοα, 1ξ Ροστηΐίβ (6 ἰγαηβίος οἱ [86 ἢγβί οἰδιιϑ6 οἵ ν. Ἶ ἴο (18 οὨ 6, 
ἴο ἴογπι ἃ αἰβς ἢ} οὶ τπϑ 6 Γ8 οὗ Ὡς ἢ τοςοῖνα δα ἀἰ οη δὶ 5ϊρ- 
Ὠἰβοδηςα ΤὨγουρἢ ἐμοῖσ υπίοῃ τὰ δας οἴμδεσ. Τῆς Βγϑί ἢδ5 δ]- 
ΓΕΔΑῪ Ὀδδῃ αἰδουβθοά. ὙΠ ϑβϑοοηά, γέα, 1 εὐὴἶϊ σμαζε αἱ παϊοης, 
ἱπιγοάυςε5 (6 υἱθπηαία ρυγροβθα οὗ (86 οομνι βίου ρῥγοαϊςιοά, 
ὩΔΙΊΘΙΥ, ἴο υἷα (6 ἡδίοηβΒ. ὙμεβῈ ψόογὰβ τεσ υἱἱεγεὰ ἴῃ 
Οὐοἴοῦοσ 520 Β..σ. ὙΠΕΥ οδηῃοί, ἱπεογείοσε, Βα ἰδ θη 848 ἃ ργεάϊο- 
ἔοπ οὗ (6 υρτϑίηρ ἱη (δ Εδϑὶ ἀραῖπϑὶ Πδγυ5;--ἰς δά Βεριῃ ἴῃ 
(ῃ6 ΡἈγεοθαϊηρ γεδγ;--οουῖ [ΠΟΥ τηυβί Ὀ6 ἰηἰογργείοα 845 ἐπα δῦ 
(δε ἐχρεοίδοηι οὗ (6 ῥσοόρμοῖ σι τοέεγοηςα ἴο [86 νᾶ (δὴ ἴῃ 
Ῥίόρτεββ. Ης [δά ὈΧΟΌΔΟΙΥ ῃοΐ γεί πεδγὰ οἵ ἴΠ6 σἀαρίυγε οἱ ΒΑΡγ- 
Ιοῃ δῃά [Π6 ἜπεσΡῪ ἴδαὶ Ὠαγυβ νγ88 «ἰϑρίυίηρ ἢ ἃ ϑθοοηὰ οδη- 
Ρδΐχζῃ ἰὰ Μεαάΐϊα. Ηδ ἰδεγείογε, Δρραγθηῖν, μορεά δηὰ Ῥεϊϊενοὰ 
(δὶ [6 σοηβὶςὶ ψουϊὰ τοβυϊ ἴῃ (86 αἰΞίηϊερταίοι οὗ [86 Ῥεγβίδῃ 
δ ΡΙγα δηὰ ἴῃς σοι ρ]οίο ΠΡογαδίοη οὗ [Ὠ6 76 }8 ἃ5 γγὲ}] ἃ5 ἴῃ οἴἶδδῦ 
5 076οἰ ΡΘΟΡΪ65. ΕῸΓ ἃ τόσα ἀείδὶ]οὰ ἀθβορἤοη οἱ ἴμ6 οσαἰδϑίτζο- 
Ρδ6, 566 ν. 53.---. Α βϑεοοῃμῃὰ δάἀναπίαρο ἔγοτῃι (86 γεηονδὶ οὗ ἴῃ 6 
ἢγβί οἴδυβα οὗ (815 νεγϑὲ ἴο επὰ οὗ ν. 5 15 (μαὶ 1ξ Ἰοοβθῃβ 86 οοη- 
ποοῦοῃ οί (86 οἾαι.86 ἴῃ αυοδάοῃ δηὰ ἴπ6 ἰο]ονίηρ σοπίεχί. 
1 5ΌΓΕΙΥ σδῃποῖ ἢάνο ὈΘΘῺ (86 1468 οὗ ([ῃΞ ργορδεί (Πἱ ἐδ ἐγεαδγες 

γ7 αἱ ἐ᾿6ὲ παϊοη!5 ετα ἴο θ6 βῆ θη ἴγοταῃ (6 πὶ Κὸ ἔτ ἔγοτ ἃ ἴγθα. 
Υεὶ (8158 15 [16 ἱπηργοβϑίοῃ ἰδδὲ οὔθ ρεὶβ ἔγοτῃ (86 ἰεχί 85 ΠΟ 

διταηροά. Οὕ. Νο͵ονδοκ. Μακε (86 οὔδηρα ῥγοροββά, δηὰ 186 
. ΟΓΘΔΚ Ροΐνθοη (6 νεγϑῈ5 ΜΠ] ργονθηΐ βυςἢ δῃ ἱπίθγεηοα δηὰ Ῥὲγ- 

τὐἱξ (δ ΓΕΔΩΟΓ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 8δῃ ἱπηρογίδηςξ οὐ 580} ἴἰη (5 Ὀγοῖ οἱ- 
[ἴπὸ οὗ δέν 5 ρυγροϑθ. ΤὨδ ρσορμοῖ, οὗ οουγβο, πγυϑὲ ἢᾶνε 6χ- 
Ρεοοϊοά ἰμαΐ, αἴϊογ (ἢ6 ῥγεϑεηΐ οοῃνι κίοη, (Π6 που ρογαϊθά ὉγῪ 
ἱξ νου]ά Βὲ 80 ἱπηργεβϑοᾶ ὃγ ἰδ ρον οὗ Ὑδῆσπε (Βδὲ (Β6Υ νουϊὰ 
ΤΕΟΟ 56 Πἰτὴ 85 (6 Ετυυ]οῦ οὗ ῃ6 τοῦ. δ Κηθν (δδὲ {818 νγὰ8 
186 οἶϊ-ανονεά οδ͵]εος οὗ Ὑδηνεἢ ἰῃ ἢἷ8 σονογῃηθηῖ. Οὐ 13. 
455. 15. 3. δ. οἷς, Ης (Βεγείογε σεργεβθηΐβ (ἢ 6 Πεἰ(γ 85 βαγίηρ ἰμαὲ 
(86 (ἢΐηρβ ἰῃ νης ἢ ἴῃς ΠΔΏΟἢΒ ἀοἰρηξ ὁλαϊ οοηις, ἧ. ἐ., ἃ5 νοϊυ- 
ἸΔΓΥ οἰεγίηρβ, ἴο [86 (ΘΙ Ρ]6 ΠΟΥ͂ ἱῃ ΡὈγοόοθββ οὗ ἐγεοϊΐοῃ, δῃὰ (δδὲ 
ΌΥ (ἢ18 τηθδῃ58 ἢς τυὴϊ δὲ} ἐμ:ὲς πομδε το τὐεαϊ δ. ΤῊς οἷάος σοιὰ- 

τη ΔίοΓβ, [Ὁ] ονηρς [6 Νυϊσαίς (νερέα! ἀεοίἀεγαίμ5 ομμοίὴδ ρεμδ- 

δμι5), Ἰατεγργείθα (18 νεσβα 8ἃ5 γοίοστίηρς ἰο [ῃ6 Μεβϑίδῃ, εἰὔηρ (86 
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ἱπεϊθηΐβ γοοογάθαὰ ἱπ 1Κ. χῖ3. 35. 45 ()6 {υ16]πηρηΐ οὐ Ηδρραὶ᾿β 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ; Ἐ θυ [815 ἱηἰογργείδοη 15 ΠΟῪ ζΘΠΟΓΑΙγ Δραηἀοηθρά, ἴοσ 
ϊ 15 οἶθᾶσ ἔγοσῃ ν. ἢ (μὲ [ῃς τὐφαλἶν, ΟΥ, ἃ5 ΕΝ. μδ5 ἱΐ, (86 ρίονγ, οἵ 
[8 145ὲ οἰαυδε 15 (μα οὗ 5͵'νοσ δηὰ μοὶ] ὰ, δηῃὰ (μδί (ῃογείογο, 85 δῦονα 

ἐσρ  αἰπηθά, 1 18 ποΐ ἃ ἀο! !ρῃϊπ] ρογβϑοη, θυΐ ργεοίουβ (ΐηρδ, {παῖ 
ἅτε ἀεβάπεα ἴο σοιηθ ἴο [86 ΠΕ βαποίπασγ. Οὔ. 15. 6ο"" 1..---8. 
ΤΒοΓο σδῃ 6 πὸ ἀοιδὲ οὗ ὙΔν ἢ 5 ΔΌΣ ἰο ἔν] [815 ΡὈγοσηῖβδ. 
λΠπε, Ὧδ 5405, ἐς ἐδ οἰΐνεν, αμὰ πιὴμε ἐς ἰδι6 ροϊά, . 6., (λ ὮΟΪα 

βίοσε οὗ {ἢεϑ86 πηορίδ]5, ΒΟ ΕΓ οὐγτοηΐϊ ΔΘ. ΓΊΘΏ ΟΥ̓ 511} ἰἀάφη 
ἴῃ ἴῃς Ῥοννεὶβ οὗ [6 εαγίἢ.--9. ΤῊς οὔεγίηρβ Ὀγουρης νν1}}} θὲ 50 
ἸΏΔΩΥ δηα νάϊ]. (μι ἐζς μηΐμγε τυεαϊ δ οὔἨὨ ἐλπὶς Ππομδε---οῖ, ἃ 
(δε Ννυϊγαίε 845 11,7 ἐλ τυεαἱ!; οΥ 4 εἷς ἰα 6 ποιδε---- }}} θῈ γγεαίεῦ 
ἰμαν ἐλε ῥαεί. ΤὨδ ἐχργαβϑίου ἐλὲς ἀομδὲ ὮΕΓΟ, ἃ5 ἴῃ ν. ὃ, τηθδῃβ ([Π6 
ἰο 016 τερᾶγάθα 85 βανίηρ ἃ σοῃπιοιβ εχἰβίδηςς (ΡΊσαβ.), ἴῃ βρί16 
οἔ 15 τυϊηδα οΥ ὑπ βη πῃθα σομαϊοη. ΒΥ [15 ρα5, ({ογη16 7) τε ἢ, 
(δεγοΐοσο, 18 τηϑδηΐ {πΠ6 ψνϑδ ἢ} 1 ροβϑοβϑοά Ὀεΐοσγε 1 ννὰ5 Ὀυγηδά. 

Ὑδνν δ ἢ Ργογηΐθοϑ, ποῖ ΟὨΪΥ ἰο δηγίςἢ (15 815 δροάςβ, θυ ἴο 1655 

]εγυβαίοση. 15 λὲς ῥίασε, ἮῈ 58γ8, 1 τὐὴϊί ργαπέ ῥγοδῥεγγ. ΤὨΘ 
πΟΤὰ σοπ ἀογοὰ ῥγος οί Ὁ 15 υδεὰ ἰη [1ῆ6 ΟΙΪα Ταβίαπηεηξ ἰὰ [ἢ 6 
56η56 οὗ αυϊεῖ, ἜΘρΘ οί ΠΥ 85 Ορροβϑά ἰο ἴμ6 υητγεϑί οὗ ψᾶγσ. ΤὮι5, 
ὃγ 6 Ῥχίῃςε οἱ Ῥεδοὲ (15. 9"), 85 ἀρρθᾶγβ ἔγοιῃ 15. ᾿τ' -, τῇ 6 
Ρῖορμεῖ Ἅ«“ου [655 τηθαπξ ἃ γι]εγ τ 8ο νου ]ὰ ἱπίγοάπος (ΓΔ 41} 1{γ. 
ΟΣ ἘΖ. 345 15. 221: 1 τθοσγα {γεαυθηῖγ, Βονγενεσ, βἰρηΐβοβ 
ιυεΐαγε, ῥγχοσῥεγῶγ. Οὐ Ῥ5. τ -, ὙΤὨΐβ 5 (Π6 56η86 οὗ ἰΐ ἴῃ 
(8Βὲ (Δτ}}}18γ 5δ]υἱδύοη, 11ἰ., 15 ἐλιεγο ῥγοσ ῥογὴν 7 Ὑ ἘΪΟῊ 5 ἰγδηϑδίθα, 
ὶς ἡ τοῦ ἢ Ομ. 295, οἱ ρα5., ἀπ ῬΓΟΡΔΟΪΥ ἱπ (86 οοτγεβροπαϊΐηρ 
δεπεαϊςοη. (Οὕ. 1 8. 255, θυϊ Ἔβρθοίδ!ν Νὰ. 6525. ΤῊΪ5 εἰζηΐβοα- 
ὕοῃ 15 τηοϑὲ πο 68} ]6 ἴῃ ραβϑβαρδβ ἰὴ ψηΐοἢ (ἢ6 Ηδῦγαν ψοσὰ 15 

υϑοΐ δος μοι ςα!γ. Οὐ. τ 8. λοῖ- 3. 15. 4ς7 76. 221, Νοῦν, 76γο- 
πήδἢ ἴῃ οῖϊ, Βεσα Β6 ἰογείοϊά [86 γοϊυγῃ ἔγοτι Ἕχὶ], υϑθα [ἢ 6 νογὰ 
ἴῃ (ῃἷς Ἰαἐῖοσ 56,56, 8550 ρ 88 ΡΘΟΡΙς (δαὶ Ὑ δῆ ἢ τνὰ8 ἢ ΕΓ 5ἢ- 

ΦΡΟς δῷ εἰλυοταίςε ἀείεπος οὗ [18 νἱεῖν, 58εὲὲ ῬΌδοΥ, τδοθς αυοϊδίίοι ἴσοι Οἴοεσο δ ἰεἰζετβ ἴϑ 

εὐὐτεὶγ υππυσδιτδηϊεά. 
4 50. εἰνο, {αμβετ, ΑΝ. Μασ, (ΑἹ, Ὁπι., στοῦ, Ηά., Ἀευδ5, Απά., νδὴ Ἡ., εἰ α. ΤᾺΪ8 

νοεϊὰ τεσυΐτε ἰδὲ ἸΥΓΙΚΩ οὐτας δείονα, αὐτὶ Ὡοῖ, 85 ἰῃ ἰδς ἰεχί, αἰ εγ ἼὩ. Ο. Ἔχ. 43, εἰς, 

ες 115... 15 2 (Ὦ. Σ'δ, βεῖε ἴδε ἵνο δι δυϊίνεβ ἀρρεδγ ἰη (πε τενεῖθα οσάεσ, [δὲ ἰεχὶ, 85 

ὅθε Σ027 ἱεασω ἔγοαι 66. δϑου)ά δὲ εἰπε ἀοὰ ἰο πιδῖς ἰἱ ζορέοττα ἰο ἴδε ταϊε, 

δον, 
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ἴῃ ἰονναγά (Ποῖ “Του (5 οὗ νεϊΐαγο, δηα ἠοὶ οὗ 6ν]]᾽ ἰῃ ἃ βορείυϊ 
ζυΐυγα; 8η4 (ἢΪ5, ἰῃ νον οὗ ἴ8ε ρῥσγεοθαϊηρ γείογοηςθβ ἰο θα ἢ, 18 

ΓΟ ΔΌΙν ἴμ6 ἐπουρῃὶ ἰμαἱ Ηδαρραὶ Πεγα τ ]ϑῆ 65 ἴο σοηνου. Ἐ 

1. 2] ΤῊ Ϊ5 ἔοσγτῃ οὗ ἌἽἐσρσεβϑίοῃ 15 ποῖ 'ἰἢ ΒΔΣΙΠΟΩΥ ὙΪΠ ἼΟΝ οὗ ν. 2, 1, 
τιοτγείοσς, ἴῃς ᾿ἰδίϊεσ 15 γεϊδι δα, 85 ἰΐ πχυβὲ ὈςΆ ἴο δοοουηΐ ἔοσ ἰῃς λέγων" 

εἰπὸν οἵ 1' ἴῃ ὦ, ἴῃς ἔοττησεσ, ἴῃ βρίϊε οὗ [ἃς δάνεσγξε βοὴν οὗ ἰΠε π55. 
δηὰ Κεβ8., τωυβὶ θῈ οβαηροά ἴοὸ ὅν, (Οὐ. ἴδε ηοίεβ οἡ σ!; α͵3ο Βυ., ΖΑ͂ ΚΚ.., 
1οού, 9.---2. Ἴ0Ν] Νοῖ δη Ασϑιῃ. ἵτηρν. (Απά.), δ. ἂς τεχυϊας ΗεΌ. ἔογτα 

δδβοσίθηθα (δ), 48 5.8] Ὀεΐογτε δὴ δρρεπάδβὰ ν), Οὔ 70. 1:25 76. 1δι:, εἰς. 
--ἴπρ] Οὐ, Ὠοΐς οἡ 1!.---τοκ»] 580 ὦ Ἐ; Ὀυϊ, βῖπος ἴεστα 5 ἢῸ σεᾶβοῃ 
ΨὮΥ ἴῃ βᾶπι6 ἔοστηυϊα βμουϊὰ ποῖ ὃς υϑεὰ 85 ἴῃ 1}"- ",, δῃὰ Φ Κ᾿ (Ὁ δείυδ!ν 
Ὧδνε {ξ, 1ἰ ΒΕ. 5 886 ἰο οοῃοϊυάς ἰμδὲ (πε οτἱ κί) σεδάϊηρ Πόσὲ 4150 χὰ 
γον 5. 80 Νον., Μασ, Κιϊ,; οργέγα, Αη4.---3. “κν)5] Οἷα. Φ Ζ!. 
Ἡξεηςς, Αἰϊπουσὰ ἰξ [85 ἴῃς βυρροτί οἵ Ἐ ὁ ὦ, [15 κεηυϊηοηεβ8 15 ποῖ ὰἢ- 
αμὐεπίοηαδὶθ. Οἱ ἴδς δῖ, οἱ. Ζε. 75; Ο68. καὶ "1.6. 6. (() το 1, 129. 3 (ἡ) ᾿,-ὶ 

Οἱ δῸὺ ἰῃ πε 536η56 οὗ ἄσιυ, ζ΄. σ. 44,5 1 5. 1ΟἿ, εἴς.---4. ΤὨς οχηϊββίοη 
οὗ Ὀκιυῦκυ 12 15 85 ποις ]ε 85 ἴῃς οσουστεηςα οὗ ΟΥ̓Δ ἸΠ57 ἴῃ αἰτεςὶ 
δΔαάγεββ; γεῖ ἴποσς 58 ἢο ονϊάδηςς ἴο τνᾶύτδηΐ ἴῃς ᾿πϑετοη οὗ ἴδ [ΟΣΤΏΟΣ 
ΟΓΥΓ (6 οσζηϑββίοῃ οἵ (δες ἰδίίϊεσ. Οἵ. ν. 39 Ζε. 43. ἵνε. ἴῃ 85 ἰσϑῃβίδιοη 
Οὔλδίβ 4}} θυ [ἢ ὕνο ἤδιλοβ; ἱποοηβ 3.6, βίης ἰῃ ν. 5. ἢα τοϊδὶ 8 13 

ὑκυγῦκῦ, δὰ ἰη Ζςε. 4" ΟΥ̓ 1π55.-ττο πνῖ ὧν δαὰς ταντωκράτωρ-α 
ΤΉΝΩΣ, δπὰ Ἀ Ἡ ἀο ἴῃς 54π|6 ἴοσ πυῖδ, Οὐ ἴπ6 οἵδε Βαπὰ, 46 ..Ὁ ΔΩ 
ΤΊ, ὁσηῖξ ἴ86 ΓΊΝΩΣ ἴπα᾽ ἔο] ]οτγ8 νη, Ὀὰ βἰπος [6 Ῥσορῆοὶ βθοὴβ ἴὸ 
Ὦδνε [ο]ονεα ηο συ]ὸ ἰῃ ἴδ υβς οὗ ἴῃς αἰνὶης Ὡδπ165, ἀηὰ ἴῃς γοσϑοβ ςοῦ- 

ἰδ ΤΏΔΩΥ δνϊἀδηϊ ἜΓΤΟΙΒ της ἰῃ ΙΔ 518 (1 ΟΥ ΓΟΡΥΪΏΣ ἴμ 6 π, 1ἰ ἀοα5 ποῖ 
Βα πι 858ἴ6 ἴῃ ΟἹ ΠΟΥ οα86 ἴο γο͵εςὶ ἴῃς Μαβϑογαεῖς σεδαϊησ. Οἤ ν. 5,---δ. 

ΤΏς δτϑὶ [4] οὗ 115 νεσβε 15 ςεσίδ Πἰγ ἃ σίοββυ (1) Α58 δἰσεδὰγ ἐχρ δἰηεὰ 
ἴη ἴδ σοσῃχηδηί5, 1 Ὀτοαὶςς ἢ ςοηηοοϊίςοη ὈοΌΘδΏ ἴνο οἰδυ 565 ΣΟ ἢ πτεσα 

ενϊ ΘΕ τηδδηΐ οσ ἃ ρϑσδ] εἰσ. (2) Νὸ δἰϊεσιρῖ ἴο οοηβίσιο ἱξ τι (ἢ ς 
ςοηΐεχξ Π85 ῥσζόνδῃ βϑδιἰβίδοίοτγ. 1 Μ|}}} ποῖ ἀο ἴο τηδῖκε "2 ὔκ (ἢς οὐ]. 
οὔ», ἐχρσγεββεά, Ἐ οὐ υῃάεγϑίοοα, Ἐοβεητ.; ἕοσ [815 νΌ. ἀοε8 ποῖ πεςὰ δη 

οὐ]. (ΕΖε. 1:ο" σ (ΓΒ. 419), δηὰ, 16 1 ἰοοκ οῃς, (δε [Ὠΐηρς οοπητηδηδδα ττουἹὰ 

Ὀς, ποῖ ἴῃς ἔυ] δ πηεηῖ οὗ Ὑθννε᾽ 5 ὑσουγῖϑοβ, δὰ τοσῖς οἡ ἴδε ἴδρ]ς. 1 
5 ἐγ Οὐ] ες ἤοηδ]ε ἴο σουρὶς ΣῪ ΤΝ ψ Ὦ οἰ ΠΣ ὈΣτΝ, Μδσοκ, οσ "πλ5, 

ΗΙ., Ηά., ΚΟῆἢ., βίης ἴῃ οἰἴοῦ οαϑς ἴπ6 Ὀδίδηςς Ὀεΐτεεη ἰδ Ρδσα]]εὶ 

οἴδυβεβ 8 ἀεβίτογεά δηὰ Ὃ2Ὑ ἱηνεβίεα τ] δῃ υπηδίυγαὶ τηοδηΐηρ. (3) 
ΤΠε σἡ20]ς οἶδυϑε 15 νδητηνς ἴῃ Φ (εχς. ἃ ἔενν εὐγ58.) Ὦ Θῃ, ὙὍὙΠεβε σεδ- 
8ΟΏ8 5661 σον] ηοίησ. ἸΝΏεΩ, Βοτενεοσ, ἴδε τοϊδοη οὗ ἴἰῃ6 οἶδυβε ἴο τὰς 

οοηΐοχὶ Π845 Ὀδδη ἀεἰοστηϊηςα, (Πετὲ σεσηδίἢ8 τοοσ ἔοσ ἀἰβεγεηοε οὗ ορίη- 
ἴοῃ δρουὲ (πε οοηβίγυςιίοη οὗ 2 ΓΝ, ϑόσης σου ΒΌΡΡΙΥ ἃ νῦ. 1Κο Ὃι, 

ΦῚ (εἰ5 ἰεἰεγρτείδ ἴοι ͵ 5 οοττοςῖ, ἰς 885 ἃ Ὀεδιίῃᾳ οἢ ἃ αιεκίίου [δαὶ τ|}] "Ἐς ἰουμὰ ἀϊπουφοοῖ 
δι ἰεωψίῃ ἰῃ τς ἰεχίυδ] Ὡρίεβ, 



τ. ,9 ός 

Ἐπν., οἴεταβ ᾿σεδὶ (ἢ6 ἤούυῃ 85 8η δάνεσ δ] δος., ΕΝ΄.; Ὀυΐ, 85 ἴἤοσα ἃσὰ 

βετίουΞ οὐ)εςοηβ ἴο Ὀοΐδ οὗ ἴδεϑε τηεῖϊμοαϑ οὗ ἀἰβροβίηρ οὗ 1ἴ, (6 Ὀεϊες 
ὝΑΥ ἷ5, ψ ἢ ἂς ὈὨϊευ, ἴο τεζασζα ἰΐ 85 δὴ δρροαίενε οἵ [6 ὑρσγεοδαϊηρ ὑσοπι- 
δε διἰγδοϊςὰ ἰηΐο (Π 6 οᾶ56 οὗ [ἢς ΟΠ] ον τοὶ. Οὐ. ἘΖ. 1453; (65. 1111..1ὅ. 
τ. 1. 8190 ἴῃς ῬὈσθοίϑεὶν βἰγαὶασ σοηβίσυςς!0ὴ ἴῃ ἴα Οτεεῖὶς οὗ Ας. 1το39.---6. 
ΜῊ ὉΡῸ ΩΝ Ἴ»] ΤΒς ἰεχὶ 18 ον] θη} ςοττυρί, ΤὨς Ῥεβὶ Ἔχρ Δ οη 

οἵ ἴδε ῥγεβεηῖ τοδαϊην, νε., 15 ἴῃδι 1 15 (6 τεβυ τ οὗ ἴῃς οοηξυπίοη οὗ το 
ἰάϊοτβ, οὔς οὗ ψ Ὡς 15 τερζεβοηϊοα ὃν ἴδῃς Υ᾽ εἰ οποε οἵ ὦ Ὁ. Οὐ. Ἠεῦ. 
1251. ΤΦὝΒε ετηεπάδίοη ρσοροβεα ΌΥ ε., [ΟΠ] νης 51., μοσενοσ, 15 
ποῖ φςοχμρίεἰεϊν 5 ἰϑέβδοίοσγΥ. ὍΒα οσὶρίηδὶ, ἃ5 ὃς βυρχεβίβ, ἀουθι}ε55 μδὰ 
τῆς ἰἀΐοτ τὶ ὉγῸ. [πη ἴδδι ςα8ς, Βονενεσ, 1 19 ηοῖ ἐπου ἢ ἴο οὐαἱ ΓΠΝ. 
ΤΒε ὑσγοῃ. μ"ῇ, ψ δὶς ἢ σεΐεγβ ἴο 1ἴ, δηὰ ἴῃ ἔδεϊ Βα5 ἢο οἰ βεσῦ υποῦοῃ, τσὶ 

δἰϑο ὃς εἰϊπιϊηδίο. ὍΤΈς οτσμδὶ, ἴδω, τυβὲ πᾶνε ὈδοΏ ὉΡῸ Ἢ, ΒΓ ἢ 
5 τοχυ ασὶν ἔο!]ονεὰ Ὁγκ Οὐ. Ἐχ. 1η4, εἰς. Ὑδαὶ οὗ ΑΗ τῇδῪ ὃς εχ- 
Ρἰαϊηεαὰ Ὁ βυρροβίηρ ἰδὲ ὉΡῸ νγᾶβ τηϊβίδίκοη ἴοσ Ὀρὺ (Να. 1839) Ὁγ ἰδς 
Οτεεὶς ἰγδηβίδίογβ, δῃὰ πὶ Γτν τ 8 ΜῊ ἀτόϑα ἔσοσα δὴ δίίετρῖ ἴο σοσ- 
τεςὶ ΑΙ ἴτοπι ὦ Ὁγ ἴδε υϑε οὗ τῃς ἰάΐοτῃ οὗ Εχ. 3010, εἰς.---ΟΥΘ ΓΝῚ 
ΠΣ ΝΡ ΓΝῚ]} Εν] Ἔηγ ἃ “1055, ἔοσ (1) ᾿ξ ἢοΐῖ ΟὨΪΥ ὑηάυ]γ Ἰεησίμεηβ ομα οὗ 

ἴῃς πε εῖ οὗ ἃ Ῥά γα }]6}15π|, Ὀυΐϊ (2) ἰηἰτοάτοοβ ἀεἰδ 5 ἱηςοπβίϑίοηϊ τ ἢ 

(δε οσοηίεχὶ τ᾿ ΒΙΟἢ Ὀεϊοης ἴο ἴπε δεϊὰ οὗ πε ἰδίεσ δροζδίγρβεβ. (ὕ΄. Το. 
441.-{129{. Ἰς, ,χ41ξ-. εἰς.--Ἴ. Οἡ ν." νυν. (οχω.---ΠἼ97η] 580 ἘΚ ὦ; Ὀυὶ 

Φ ἘΞ ανε ἴῃς οἱ., ψ ῖς ἢ ἰβ αἷϑο σοαυϊτεὰ Ὁ. Ἰνῶ. Ἡΐδηςς ἴδ6 ογὶίπαδὶ 
ταυπῖ βανα θέση Γῆςπ. Οὐ. Οη. 27}. 80 Ηουθ., δεοῖ., Νεν., ε., Νον., 

Μασῇ, Κιι.; μυῖ (Βε., (8., βϑυγχεβὶβ Γι ).-- ΓΊΝΩ Σ πη ἼΟΝ)] ΤῊΣ ΓΑΓΙΥ 
οὗ (Πἰ5 ἕογτῃ οὗ ἐχργεββίοη ἴῃ Ηζ. δηὰ Ζο., 45 δ γεδαν ποῖδα (13), ἐχο (εβ 8ι15- 
Ρίεἴοαῃ. Ἠδξετχε δπὰ ἴῃ ν. " ἴῃς ἔαςϊ ἰμδι1 1 ἀϊδίυτθς ἴῃς τγίδτλ 15 δη δα α]- 
ἤοπδὶ σεβϑοη ἴογ Ῥσοπουηςίης ἰἴ δη δοςζεϊΐοη.--ὃ. ὉΝ)). ὙΏγχες ση38., 
Κεηη., ἢᾶνα Ὅν, Ὀυϊ ἴῃ (815 ᾿δᾶϑὲ ἰΐ 5 8 ΕἾΤΟΣ ἴοσ ὉΝ).-ϑ. ΓΛ2 Ἴ29 
ἸΥΥΊΚΣ π1Π] Ἢ, σίογία ἀοπεμς ἐσίΐμαο πουϊσδίνα. Ὑ΄. (Οπι.-- ΓΊΝ. ΤΥ Ἴ5Ν] 
Ωῦ. ν. ".-- τδἀάς δἱ ἰῃε εηά, καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ 

κτίζοντι͵ τοῦ ἀναστῆσαι τὸν νάον τοῦτον -- εὐεπ ῥέαζε οἵ ξομὶ μμπίο ῥγεέσεγυα- 
ἐΐοηι ἰοευενγ οης ἰλαὶ ἰαγείκ γομπαάσέίονς ἰο ἐγεοί ἐπὶς ἐδηε ῥὶδ ταὶ τοτιο ΤΟΣ ὈΥ̓ΣΦῚ 
ΤῊΣ ὈΣΔΣ ΓΜ ὈΌΦΟ ἼΟν ῦ59. ὙΠεβῈ ψογάβ, μούσενοσ, οδπηοῖ ὃς 8 Ρᾶτί 
οὗ ἴδε οτἰχζίη δ] ρσορῆεογ. 767. ρῖνεϑ ἰῃ γεδϑοῇβ ἔοσ γοὐεςἰῃς ἰΒε πὶ ἤδη 
δε «δαγδοίεγίϑεβ ἴῃς ρβᾶϑϑᾶρε 85 ““Ξβιρεγῆυουβ δηἀ ἤδγαϊν Ἵοῃβίϑίςηϊ," 

δηά ποίε5 [δι [ΏΟΥ πεσε τοί τεραγάεα 85 ρεηυΐης “διηοὴς 86 Ηδῦσονβ 
οὐ ΌΥ δὴγ ἐχερεῖς.᾽ ΤΦὍὌΠ006 ἱποοηβίβί ΠΟΥ͂ ΤΟΠ581515 ἰη (ἢ 5, (ἰὨδί, ν᾿ 81]|6 τῆς 

δος ρῥτγεάϊοιϊεὰ ΌΥ Ηζ., 8ἃ5 [88 θεεὴ βῇονγῃ, 18 ὑτοβροσιίυ, (δὶ ἤεσε 
Ῥτοσηϊβοὰ ἰς5 ἰητνασὰ δηά βρὶ σι] ἰσαηα.} }γ. [1 8 ηοΐῖ ρσόῦδῦ]ς ἰδδὲ 
ἴδε ὑτορδεὶ ψεπὶ ἔγοσῃ ἴῃς οης ἴο ἴῃς οἵδε οἵ ἴπε8ε ςοποερίοῃβ ψἱίδουϊ 
πασηΐηρσ δηὰ πη [ἴῃς Ὀτίεΐ 11τ}}18 οὗ ἃ 5ἰησὶε βϑεπίεηςα. 



6ό ΗΑΟΟΘΑῚ 

83. ΤΗΕ ΝΕ ἙΒΑ ΟΕ ΤΗῈ ΒΕΘΤΟΒΕΡ 
ΤΕΜΡΙΙ (2.55. 

Α ἴεν ψθοκ5 αἰΐοσ Ηδρραὶβ βεοοηά ἀϊβοουγβα ἴμογα γ85 ὁσοδϑίοη 
ἴογ ἃ ἰηἰτὰ. Ὑἢδ ΡΘΟρΙΘ ψεγὰ ἀϊβαρροϊηἰεα (Π4ἰ ὙΔηνει ἀϊὰ ποῖ 
δῖ οὔςβ ἰς5 ΕΥ̓ 8ῖ8 ἀρργθοϊδίοῃ οὗ (μεῖὶγ Ζεαὶ ἰπ ἴῃς γεβϑίογα οη οὗ 
ἢΪβ βδῃοίυδσΥ. ΤΣ ῥγορμεῖ, αἰΐζογ δὴ 1]υβιγδοη οδ]ουϊαϊοα ἴο 
β8ῆονν ἴμοῖ [86 ὉΠΓΘΑΘΟΠΔΌΪ 655 οἱ (86 σοΙηρ αἰηῖ, ὑργοι565 [ῃδί 
Πεοηοοίοσί ἢ ἸΔΟῪ 5}14]]} 5ε6 ἃ αἰ ογοηςα. 

10. 1 ννᾶ58 ἐλε πυεργ-7ομγί οἵ ἰδπιὸ πἰρίλ τιοδ, ἰλαϊ 15, ἰῃ Ὁε- 
σοΠ ΕΓ, 8 ΠῚ τόσα μη ἔνγο σοη 8 ἔσομαι (ἢ 6 ῥγεοθάϊηρ ἀδίς, 
ψοη Ηδρραὶ τννὰ5 ἀρϑίῃ τηονϑά ἰο δα ἀγθϑϑ ἢ15 ρῬθορὶεὲ. Τῆε ἀδίε 15 
ποῖ ἰμδὲ οὗ ΔῺΥ οὗ [86 τερΌϊαγ [εϑναῖβ. ΝῸΓΣ 15 ἴβεγα στοιπα ἴογ 
ΒΌΡΡοβίηρ, ἢ Απάτέ, ἰΒδὲ 1ἰ νγαβ8 δὴ οζοδϑβϑίοῃ ἴογ βρεςΐδὶ οἴδεγηρβ; 
οοσίδίη]γ ποῖ ἰῃ ν. ᾽6, ἴοῦ ἴῃς βδογίθοθβ ἔπογὰ τη οηδὰ Ὀεϊοηρ, ποῖ 
ἴο ἴῃς ἀδίε οἵ ἴΠ6 ΡσορΒεοΥ, δκὲ ἴο ἃ ῥγθςοβαϊηρ ρεΠοά.---11., ΤῊϊΚ 
πη αἷϑο 6 Ῥδρίῃβ ΔΌΓΙΡΕΥ, 85 1ἔ ἰμίεγγιρηρ δὴ ορροῃεηΐ, 
Ἰοανίηρ (Π6 ΓΟΔΘΓ ἴο ἱπηαρὶηο ἢ δι ἢδά ρίνεη τίϑε ἴο (ἢ αἰδου βίο, 
δηὰ ναί μαά ῥγενίοιιϑιυ Ὀθθη βαἱὰ ΌΥ δαςὴ οὗ (6 ἀϊδρυίδηϊϑ. 
ΤἼΠδ ροηεγαὶ βἰτυδίϊοη οδὴ σαδα γ Ὀ6 σοποεῖνεά. ΤὨς Ρῥθορὶα, 1 
ἴον δά Ὀδοη 5 πγυαϊοα ἰο γομεννεα δοῦν 1ἢ {Πεῖγ νοσκ οἡ (Π 6 

[οι ρ]ς ὈΥ ἴΠ6 ἱπϑρίπηρ ῥἱοίυγε οὗ ἰΐϊβ {υΐαγα οἸΟΥΥ Ὡς ἢ (6 
Ῥτορδεί ῃδὰ ργεβοηϊεά ἰο (δ, εγα δρϑίη δορὶ πηΐηρ ἴο ἰοβα ἰῃ- 
ἰεγαϑί ἰῃ (6 δπίοσγργιϑο. Ετοῖὰ ἴῃς ἢτγβί υἱΐεγδηος οὗ Ζϑοῃδ Δ ἢ 
(ε' 5:), γῇο Παά πιδδημηα θερίῃ [ῖ5 σάγθοσ, ἰξ ἀρρθᾶγβ ἰδ αἱ βουης, 
δἱ ἰεδϑί, διηοηρ [μη “ΕΓα Ποΐ ἴῃ ἃ σομα ] 0. ἴο ἀρργεοϊαῖε ἴῃς σὸ- 

Ἰίσίοιιβ βἰρηιίβοδῆςς οὗ ἴΠ6 πδνν βδηοίιασγυ. ὙῺ6 Ἔχει μαι 4]] 
δᾶνε ἴον ἱμεὶγ ἱπα εσθησς οσ ἀἰβοουγαροπηδηΐ 566 15 ἰὼ ἢν ὈΘῈΠ 
(8αι, ΔΙ Βουρὰ 1ὑ δά ποῦν θοθῃ ἴὮγοα πποη 5 βίποα (ΒΥ Ὀερδῃ οροῖ- 
δοηβ, Ὑδῆνεῃ Πδά 85 γεί σίνθη [6 πὶ Ὧ0 ἰοίθη οὗ ἢ5 ἀρργονδὶ. 
ΤῊ 5 βεεηδά ἴο (6 πὶ υπ͵ι5ὲ, θυ ὙΔηνΘΙ, βρεακίηρ ἰΒγουσῃ [ἢ 6 
Ῥγορδεῖ, ἀείεη 8 ἢ: πη5617, υϑίησς δὴ 11υϑἰγαοη (μα δὶ5 ἤδᾶγοῦβ 
ψου]αὰ τοϑαγ υπάἀοτϑίαπά. Ης ἰδ Κε5 ἱΐ ἔγομη [86 ϑρῇεσζε οὗ σεγο- 
τηοηΐαὶ, σομοογηρ Π]Οἢ οὴς ψουὰ πδίυγα! ν δὰ ἐδ6 ῥγἱὶεοσὶς 70» 
ἐμείγμοίοη. ΟἹ Ζε. 735 1,ν. το ᾿ς, ὍῊς ἕδος ἐμαὶ (ῃ6 τηδίζος ἰξ 

Τοίογγοά ἰο (6 πὶ βϑῆονβ, ἃ5 Ἦν δ Πδιιβθη οὔϑογνοβ, ἰδὲ (6 ἑουηϊδῖγ, 
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ἴτοτὰ τ ΠΙοἢ βονγθαὰ τυ ςἢ οἵ ἴῃς Ῥεηίδίους ἢ ννᾶ58 ἱπ Ηδρραὶ 8 {1π|6 
511 ορεη.---12. Τῆς οᾶϑε 15 ἃ Πγροίμεῖοδὶ οἕδ: 776 »παη, ποῖ πεο- 
ΘΘΘΑΓΙΪΥ ἃ ῥγίοϑί, σαν μοῖγ ἢεσἧ, βεβῃ (δὲ [85 Ὀεθὴ οἤδεγθα ἴο 
ΥΔην ἢ (76. 115), Ἐ ἐπὶ δια εξῖγέ οὗ λῖς γοδε, νι ηϊο, 1 οὶ δἰγεδαν 
ΒΟΙΥ, 5 1 σου σεπάεγοά Ποὶν (Ἰν. 6272) αμὰ ἰομοῖς τοῖῆϊα μὲς δκίγι, 
ποί ἢ} [ἢς βε5} ἰῃ 11, ὀγεαά, εἴς., ῃοί γεί οἴετοά. ὙὍηα αιοϑίοῃ 

5 ὙΒεΙΒ6Γ ἰῃ συςἢ ἃ οςἅ56 [6 ἰοοἄ 50 ἰουςμοά τοὴ δεοοηις μοῖγ. Ἰπ 
οἴδογ ψογάϑβ, 15 [η6 ΠΟΙ ἢ 685 ἱπηραγίοα ΌΥ ἃ βδογϑὰ οδ]δεςΐ ἰο δῃοίδεγ 
ἰδη δια 6 ὈΥ [18 βεοοηά οδ]εςξ ἴο ἃ [ϊγτά, ἤδη (ἢ ἰαϑῖ ἔὑννο ἃγΓ6 
Ὀτουρῶῖ ἰηίο οοηίδοι ὙΤῆυβ ἴδ (86 οοτητηδηα οὗ Ὑδηνοι ἴο 
Ηδργαὶ. Οὐ. ν. . ἘὸῸΣ σοτηρ]οίθη658᾽ 58Κε ἱΐ 5Βῃουὰ Ὀ6 [0] ονσοα 
Υ 8 5ἰδίειηεηΐ ἰμδὶ [ῃ6 ῥγορδεῖ, ἴῃ.8 1ηϑίγιοίοα, ρυΐ (6 ῥγο- 
βροα αιυκβίζοη ἴἰο (6 ῥγίεϑίβ; ἴοσ 1 νὰ8 (86 Ῥγορῆεί, δηὰ ποῖ 
Υδῆνεδ, ἴο ψοτα ἐδε ῥγίεσίς απσιυεγεά απὰ ταὶ, Νο. ὙθοΓα τγὰ8 
ἃ ΤΟΆΞΟΠ, 8Π4ἃ ἃ ροοά οπ6; ἴογ [(ἢ18 ἀδεοϊβίοη, Ὀπὶ, βίησε (Π6 Ρσορβεί 
ΟΠ 5 1ΐ, δηὰ 1 Π85 ὯὩ0 ᾿πηρογίδηςα ἴῃ ἴῃς ρῥγεβθηΐ σοῃηοΟοῃ, ἰΐ 
ἄοεβ ποΐ ἄδβεγνα βρεοίδὶ δἰἰοπίου.-- -18. ΤῊς ἰοϑϑο Ηδρραὶ πἱϑῃοα 
ἴο ἰοαςο ἢ [45 ἵνο 51465 ἴο 1. ΗἹ5 ἢγβὶ ψυθβίοῃ ννᾶ5 τηθδηΐ ἰο [ὨΓΟΥ 

ΟἸρῆς ὑροῦ (Β6 περαίίνα 5:46. Ηδ ῥγοςθβαβ ἴο 1]Πυ5ἰγαῖς (πε ροβὶ- 
ἔνα ΌΥ ἃ οοἸτεβροπαϊηρ χιεβάοῃ: 1}00η6 μποΐδαρ ἤγοηι σοπίδςοὶ ΜΙΝ, 
ΟΥ̓ ὈΧΟΧΙΠΗΪΥ ἰο, α ἀεαά ῥεγδοη, ᾿ἰϊ., α δομῖ, Τ ἰομοῖ αη} οἵ ἰλι656, ευὐῖϊ! 
ἡ, [86 Ὀγοδά οὐ οἴμεγ ἰοοά, δέοοηις μμοίφαπ Τὸ (ἢϊ5 ἴ[Π6 ῥγ685 
ΤΕΡΙΥ, 11 ΟἿ δεσονιθ μποΐσαη. Οὐ. Νὰ. τοῦ, [π᾿ οἴμεν νογάϑ, 
ὈΠΟΙΘΔΏΏ 685 ἱτηραγίθα ἴο ἃ ρίνθη ρδγϑοῦ οὐ οὐ͵εςξ σοι] ςαε5 
1156} ἰο 4 (γα ρϑγϑο οσ οδ]εεί ΕΥ̓͂ οοπίδεί.---14. Α ὕρἴαηςε δἱ (15 
γΈΓΒ6 15 ΘΠΟΌΡὮ ἴο σοηνης6 οης [Πδἱ (Π6 ΔΡΡΙςΔοη οἱ (ἢ6 ργορῃ οι β 
ΡΆΓΔΡΌΙ]Ε γγὰϑ πηθδηΐ (0 ΠΟΠΥΘΥ αἰβϑαρργοναι. Τὴ ΟΧργοβϑίοῃβ ᾿ς 
ἐκορῖε ἀπὰ ἰμὶς παϊέοη εἶνε ἴὶ ἃ 5] ηἰϑίογ ἰο᾽ῃθ. Οὐ. τ. ὝΠθῶ, Βον- 
Ἔνεγ, ΟΏ6 Ιοο 5 ἃ {{||6 {γί Π Γ, Ομ 6 Γ6411565 (δἰ ἢ18 υ] ἀπιαίς οὈ͵δοεῖ 
ἷὶς ἴο δῃοουγαρα 818 ΡΘΟρΙθ. ΤὨΐβ οομῆϊοί οὗ 14648 τηυϑὲ ἱῃ 5016 
ὍΔΥ Ὀς δἀ͵]υπιεά. [Ι{ σδηποὶ 6 ἀἄοηδ ΌΥ τοπάθγηρ ἴΠ6 γνογϑο ἃ5 ἃ 
ἀεθετρἤοη οἱ ἴδ6 δείιια! οςοηαϊοι οὗ {Π6 768 τ Βθὴ ἴπ6 ῥσορμοὶ 
ψὰ3 Δα ἀγοϑϑοίηρ ἴΠθ τὰ, ἴοσ ἴῃ (δὲ γᾶν [86 σοῃ γα! ἤθη 18 δ 6 ον θη 

4 [ἡ ἰαίες πγε8 ἰξ τᾶ ἰδιχεῖν τοβοτνοά ἰοῦ ἴῃ ὑτίεβι (Υ. 655 )0), Βαϊ 6 τος ίρροῦ αἴ τα 5 
Βρᾷ ἃ “δσε ἰῃ 16 ρεδοε-οβετίησε. (Ἰ. 1,ν. η}5 8. 
 Τῆε εατὶϊοσὶ τείοτεποδ ἴὸ ἴδς ὑυποϊεληποςς οὗ ἔνε ἀεδά ἰς Τουπά ἰῃ Ηο. ο΄. ΟἹ. δ'δο Ὁι. ,6 

Ἐογ ἰδὲ ἰδίον ἰδνΣ7 βοε Νὰ 1:οἱ ὅ-, πὰ ἔοσ ἃ ἔυ!!ες ἀϊδουπείου οἵ ἐπε δυύεςι, Ὁ 8., ατι. ὕμείεαν.» 
νε11; Βεηιχίορσοτ, Αγεδ., 480 |. 



68 ἨΑΟΟΑΙῚΙ 

ἸΏΟΤΟ Δρραγθηί. ὙῊΘ ΟἿΪΥ οἴδεσ δἰ[εγηδνα 18 ἴο τηδῖκα ἰξ τεΐοσ ἴο 

ἴῃς ραϑῖ δηὰ ἐχρ δίῃ [Π6 ρσενίουβϑ Ἴεχρεγίδβηςο οὗ [6 ρβθορὶθ. Ὑγδῃϑ- 

Ἰαίε, ἰμετγείοσθ, 89 λαΐλ ἐῤ δέει ευἱδ ἐμὶς ῥόορίδ, σπά 50 οἶδ» ἐξὲς 

παλίοπ δείογε πιο, σαΐϊ γαλιυεῆ. Τὶ δ εἶεαγ [δἰ [86 Ργορμδῖ Β6γ8 

ὨΘρ]οοἴϑ ἢΪ5 θγϑὶ αυοβίοῃ, δηα σομ Βη 65 Ὠἰ Π156]} ἰο ἃ αἰγοοΐ Δρρ]1ς8- 
ὕοῃ οὗ ἴῃ βοοοπ. 1 80, δὶ ἢ6 Τη68}8 18 [ῃδἰ (Π6 [68 ἴῃ ΘΟ 
ΜΑΥ͂, 6 ἀο65 ποῖ ΒΕΓ 580 δον, Ὀγουρμὶ {Πεγηβοῖναβ ἰπίο ἃ οοπαϊ- 
οι 5] Γ ἰο τῃδὲ οὗ οῃ6 ψὯο 8858 ὈῬδοοπλα ὑποϊθδῃ ἔσγοπὶ σοπίδοΐ 
ἢ ἃ ἀοδὰ θοάγ. Νον, [86 ῥγίεδίβ μδὰ 53] ἃ {πδΐ ὑποϊθδῃ 688 
ψ853 ςοηίαρίουβΒ. {15 πδίυγαὶ, (ΒοΓεΐοσο, ἰο ἐχρεςῖ (δῖ ἴ[ῃ6 ρῥγορβοῖ 
Μ11 ἤεγα τη κα 8δῃ δρρὶϊοδίοη οἵ {818 ἱπηρογίδηϊ ἔδεοῖ, δηά [86 ποχὶ 
εἶδυιβθ, γεα, 50 αὐὴ αἷϊ ἐδ6 τυογᾷ οΥ ἱμεὶν παπάς, βθεῖὼβ ἴο πχθεΐ [18 

εχροοίϊδοη. Βιυΐ ψὴἢδὶ ἰ8 πηοδηΐ ΟΥ̓ (86 τυὐογᾷ οΥ---ἴοῦ (18 15 ἃ 

ῬΟβ51016 τοηδογηρ---Ἰυογὰς οἱ ἰμοὶγ μβαπάβὺ ΤὨ8 Ἐχργεβϑίοῃ ἴῃ 
οΠ6 οὗ ἴῃ ΘΑΥ ΟΣ Ργορῃοῦςδὶ! θοοκ8 ψου]ὰ 6 υπάογβίοοά 85 ἃ τεί- 
ΘΌΠοα ἰο (6 οοπάυςϊ ΟΥ ρῥγαςῦςοδ8 οὗ ἴποϑα ψῆο ψεγα δα ἀγοββϑοά. 

(Υ. Διὰ. 87 76. 2:3, ϑυςῖ, βονανογ, οδῃ Βαγαϊν ΒῈ ἴδς βουσὶ 
ἴῃ 1)18 οοπποοοῃ. [Ι͂ἡ (Π6 ἢγβί ρ]δςβ, βίπος Ηδρραὶ πονῇογα οἶβα 
Δ1υἀ65 ἰο (ἢ 51Π5 ἴογ ψιϊο ἢ 18 ργθάθοθββϑοῦβ διταϊρηιθα (ἢ εἰσ σοῃ- "ἢ 
[ΘΠ ΡΟΓΔΓΙ65, 11 8 ποῖ ῥγοῦδθ ]ς (μδὲ Βα ἀο68 90 ἰῃ (Πϊ]8 ΠΟ ΘΟΠΟΙ. 

ΝΟΥ 15 8:10 ἢ 8ῃ ἱπίεγργείδοη ἴῃ ΒδιστθοΩΥ ἢ (ἢ6 ενϊάοηΐ ρυγ- 
Ροβ6 οἵ ἴδ ῥγορδεῖ, ψῃ]ο ἢ 5 ἴο ΔΡΡΙΥ (Π6 ἰατν οὗ [86 ἰΓΔΠ5Π)} 5510}. 
οὗ υπο]θδῆηθβ5. ὙΏΘΓΕ 15 ΔποῖμοΓ δηὰ Ὀοιίογ, Ὅδ6 ρἤγαϑο ἤν οσΚ 
οὗ (86 μη 5 ΟὐσΟιΓ5 5Έν γα] {{π|68 ἴῃ Π.ΘῸ ΘΓΟΠΟΙῺΥ ἰπ (ἢ 6 86η86 οὗ 
δυδη ὑπ ογία κίηρβ, δηὰ ἐβρεοΐα!ν ἀρτίου γα] ορεγαοηβ. (Οὐ 
2415 282 γο. ὙΒ6 ἰτδηϑιοῃ ἔγοιῃ (86 ορογϑδάοῃ ἴο {86 ρῥγοάυςξ 
8 πδίυγα! δηὰ δαϑυ. [{15 δοίυδ!ν πιδάα ἴῃ ν. 1ἴ, σβογο “186 του κ8 
οὗ γουγ βαδηά53᾽ σδὴ τηϑδῃ ποίδίηρ θυ (Ὠ8 οορβ. ΟὐΣἹ αἷϑὸ ἢ. 1ὶ 
5 (πΠογείογε ὑγοῦδοϊα ἐμαὶ ἰῃ (18 ραββαρα ἴῃ6 ργορμοί ἰηἰθη 8 ἴο 

ΒΔ 7 (ἢαἴ [6 ΡΘΟΡΙΘῈ δᾶνο ἴῃ ϑοπια αν ἀεθ]οα {Πεπλβοῖνεβ δηὰ σομ- 
ταυηϊοδίθα {πεῖγ ὑπο θα θ85 ἰο (ἢ ῥγοάυοῖβ οἱ {πεῖγ ἰαθογ, [Π6 
διαὶ [ΠΟΥ δᾶνο βϑονεα δηά τοαρδα δηά ἴδ σδίι 6 [ΠΟΥ Ὦᾶνα γαὶϑοά. 
ΤὨὮι5 ἰδ σΑΠπι6 ἴο ρ458 (ῃδί ευὐλαὲ ἐΐδν ἴτοτη π|6 ἰο ἔπιε οὔεγεά ΟἹ 
(Π6 41|18Γ δἰγοδαν εγεοίεα τὐας μημοίδαη. ἩΗδρραὶ ἀο068 ποῖ 540 ΠΟῪ 
(806 Ρϑορὶε ἀδῆϊθὰ ἐμεπιβεῖνοβ, Ὀυΐ 1ξ 18 ΘΑΞΥ Θῃμου ἢ ἴο ἰδαττι τἢδί 
ἢ6 Τπουρῃΐ οἡ (ῃς βυδ᾽εοί. ὙΕΙ͂Σ στεδῖ ἔδυ] 1 Ὦ158 Ογ6 8 γγχὰ8 (Πδί 
ἴδον Βαά περϊεοοίοὰ ἴο τευ] [Π6 ἰδία ρ]6 δηὰ ἴῃ 5 ργενοηίοα (ἢ 6 
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τείυγῃ οἱ Ὑδηνοι δηὰ (ἢ6 ἱπίτοἀυςδοῃ οὗ (6 Μεβϑβίδηϊς εσσα. Ης 
οδαγροά ἤδη ἢ ἰΐ δὲ [6 5βίαγί (1), δηὰ ἢδ 4110.ἀ465 ἴο ἰΐ ἀραίη ἴῃ 
ἴδ ποχὶ νεσβθὲ. ΤὨ18 11 88 [δὶ δὰ ἀεβ]εα (6 πὶ δηὰ γεπάεγοά 
(δεῖν πόγβηΐρ οἰοηϑῖνα ἰο Ὑδῆνοῃ. Ηδρραὶ ἀοθ8 ποΐ γεϊυγη ἴο 
8 ἢγβὶ αυεδύοῃ. 10 Βα δά, δηὰ δα υμπάεγίδκεη ἴο σοιῃρϊεῖα 
ἴῃς τοζο]ὰ [δουρθὶ ἢ πο Β θερδη, ἢ6 ψου]ὰ ἀου έ]ε85 αν 
β41ἃ 1η εἴεοϊ [αἱ [86 τηδᾶρτε τΌγϑἢΐρ ἢ158 ΡΘΟρΙΘ Ραϊὰ ἰο Ὑδῆνθῃ 
δὰ Ὀδθη τόσα ἴδῃ που γα] ϑοαὰ ὈΥ {Πεἰγ 561 85} δηὰ βῃογί- ϑίρῃϊθα 
ἱπά ογοηςα ἴο ἴ86 ΞΌΡΓΕΙΩἜ αὐ} οὗ γοϑίοσίηρ [86 πδῆοῃδὶ 88ης- 
ἴυδιγ. 

ΎΒεσε αν Ὀδδη νΑσίοι 5 αἰϊετιρίβ ἴο ΔΡΌΪΥ ΗἩασραὶβ Ῥαγδαδὶς ἰἱῃ στεδῖοσ 46- 
ια. Οἷς οἵ ἴδε πιοκὶ οεἰδθογαϊε ἰ5 ἴῃδιὶ οἵ Απάτσέ, ἴδ σοβι]ὶ οὗ τ εἰς ἢ ἰ5 85 ἴοὶ- 
ἰονβ: Το τηδη δεδσίηρ ἴμὸ μοὶν Βεβἢ -- ]1ςγδοὶ. ὙΠε χασιηεηΐ ἰῃ Ἡ ίοΣ ἰξ ἰδ 
Ὀοετε ῬΡΩΙβῆηο. Ὑθς δκίτιὶ οἵ [6 σαιτηςηῖϊ “- ]γυβαίειη. Ὑ8ε Βοὶν 65} 
“ἴῃ δἰασ. Ὅδε Ὀγοδα, εἴς. ««ἰ(ἢς ὑχγοάυςβ οἵ ἴῃς 5ο]. Ὅδε δἰἴδσ βαηςδοὰ 
ἔϊε Ἰαηὰ, Ὀυϊ ποῖ 5 ὑσοάιυςῖβΒβ. ΤΈΣ τηδη ἐςα]οὰ “1αγϑοῖΪ. ὙΤδδ ΟΟΥΡϑς -ἴὰς 
τυϊποῦ ᾿εταρὶς. ὍὩς Ὀγοδα, εἰς. «-ἰἢς ὑτοάιιςίς οὗ ἴῃς δοΐϊ. ὍὙ86 συϊηοα τεταρὶς 
ἀεδὶεοὰ ἴδ 5δοτίβοεβ οοτγοὰ οὐ ἴῃς ᾿εΙΏ ΡΟΓΑΓΥ αἰϊδσ. 

16. Απᾶ ποιυ, 5384γ35 ἴῃ6 ῥγορβοί, 8ἃ5 ἱΐ δρουΐ ἰο ἱπίσοάποο ἃ ςοῃ- 
ττδϑὲ ἴο ἴῃ ῥτγενίουϑβ ἰδία οἵ [ἢΐηρβ. Ηδ ἴ5, υυξ ποὶ υπ8}] ἢ6 88 
βῃοντη ἴΠ6 ὈΠΉΔΡΡΥ τοβυ}}18 οἵ {π6 ἰδί!αγα οὗ (ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘα ἴο ρ]6 856 
δῆτε. ΤῊΣ βιι]εοῖ ἰ8 δὴ ἱπηρογίδηϊ οπθ. Ηδησα ἴδ6 ἱπηργο8- 
ϑῖνε ᾿νΑσηΐηρ, ἑαξε ἱπομρἢὶ, ἃ8 Ὧδ Δρργοδοῆαϑ 11. Ης ἢγβί σϑυη 8 
μῖ8 ρθορῖςε οὗ ἰμεῖγ σοῃμαϊοη δεΐογε α οίομε τυας ῥΙαοοα το σποί μεν 
ἐπ 16 ἱορεῤίε οὐὁἨ Ὑαδιυεῖ,, (μαι 8, ἴοῦ δὴ ἱπάεῆβηϊία ρεγοὰ Ὀείοσε 

ποκ ψγ85 ὈδρΌΏ οἡ ἴἢ6 πον (ει ρ]6.--16. Ὀυτίηρ [δι ὈΠΒΔΡΡΥ 
Ρεοα, τοῆξε ὁ6 σας ἰο α ἤπέαῤ οἵ πιυερῖν τιδαδηγος, ἃ ὈΪ6 οὗ υῃ- 
{γε δοα ΟΥ ὑπ ηηονοα σταίη ἔγοπλ ΜὨΐοἢ οὴς που ογα ΠΑ] 
ξεὶ [ῃ15 ἀιηουηί, ([Π6 γε] ἃ τυᾶϑ 80 ᾿ἰρῃι [Π4[ ἐἤεγέ πὐεγδ Δοῖα 8} ΟὨΪΥ 
ἐεβ. ΤὨδ τεϊυγηβ ἴσοι ἴΠ6 νἱπουγαγάβϑ τ γα 51}} 1685 βα άβϑίδοίοσυ; 
ἴος, τοῖξηε "6 σαι ἰο ἐδε τυϊπευαΐ ἐχρεςσηρ 0 δὲ οἵ δ νιδασωγες 

οἱ πηυϑί, ἢ6 ουπά [αἱ ἐἠιεγέ τυεγό ΟὨΪῪ ἐπυεμίγν. Οἵ. 15. εἶ, Ὁ βαρ- 

ΡΟ] θη 5 οἵ [815 Κα ἃΓὰ 51] 80 ἱγεχιδηΐ ἴῃ Ῥα]θβπο [μὲ {ΠΟῪ 
αν ρίνοη τίβα ἴο [86 ὑγονογὺ, “Τὰς στεςκοηίηρ οἱ ἴῃ [Πγοϑῃϊηρ- 
βοοῦ ἀοε8 ποὶ ἰΔΕγ τῖτ [μι οἵ (ὰς δε." Οὐ. Δ Ίβου, ΡΙΗΙ,., 

300. 
Φ Τῆς ρδιτδος τεηδετοὶ ἕἰῃ ΑΝ, ἤνοιν δὲς ὅογ αν ὡριυανὸ 6 Ῥατροδεῖγ ἱξυοτοά. 



0 ΗΑΟΟΘΑΙ 

ΤὨς πίμο ργΌββο8 ἴῃ βου ῖδογηῃ Ῥαϊεξιὶπε τόσ ὀχοδλνδῖοα ἰῃ τὰς ᾿ἰπροδίοης 
ὙΔΙΟΣ ἀπά ε 65 ἴῃς 5οῖ]. Οὐ 70. 611 15. 55. ὙΒΕΥ οοηβίεἰοα οὗ ἵνο νδῖβ οὔ 
αἰδεγεης ενε 5, ἴῃς οὴς ἰδῦσοσ δηὰ 58 8 οννοσ ἔοσ ἴΠ6 σταρεβ, ἴῃς οἴεσ 5Π18}} 6 τ 
δηα ἀξεερεσ ἴίοσ [μεὶσ ᾿υΐοο. ΤΟΥ ψετὸ ϑοραζγαίοα ὈΥ ἃ ραγιϊἴου οὗ πδῖῖνε τοοκ 
Ῥἱεσοδὰ ὈΓ ἃ μοὶς ὃν ψ δίς τὰς ῥυΐος δοπεα ἔτοτα ἴῃς ομα ἴο ἴῃς οἴμεσ. ὙΒεσε 
ἯΑΒ ΠΟ ὕπ᾽ οστα ν ἰῃ τῆς 51Ζ6 οἵ εἰϊποσ τεςερίδοϊθ. ΝῸΣ νἂϑ ἴῃς Ὡυ ΡΟΣ οὗ 
ναὶ αἰ ναυβ ἵο. ὙΒΕΤῈ ῬΟΓΟ βοηθοί πη65 ἴῆγος, οἵ ὄνθ ἔουτ. (΄. ΕΒ. ατι. 
Ἰγήηο; ΡΕΕ. 05., τδρο, 417.; ΖΌΡΥ., χ, τ46. 

117. ὙΏοτα ἴο]]ονγβ ἃ σᾶγα 688 Οὐ σοστυρὶ αυοίδοῃ ἔγοπι Απηοσ 
ψ δααϊάοηθΒ. ὙὨε ολἤεςὶ οἵ ἱξ 15 ἰο Ἔὀχρ δίῃ (6 ἔαϊϊαγα οὗ (ἢ 
ΟΙΌΡΒ 858 υ8ὲ ἀσοοροα. [{ ψνὰ8 ἄτι ἴο (6 αἰγοοΐ ἱπίογνοηοῃ οἵ 
Ὑδῆνθἢ. 1. οθμοίδ γοβ, 6 β8ᾶγ8, τοῖἐϊ ὀἰέρἧξ απᾶὰ ἄδοαγ. ἼΏαθ6 

ᾶΓῈ ἴῃ6 ῥγεοῖδαε ψόοσγάβ οὗ ΑἸ. 4. ἩΗδρραὶΐ, 1 (δ ποχί εἶδυδα 15 
Ζεμυΐηο, 845 ἰῃ ἃ πΠΊΟΓΕ Ὀγοβαὶς δίγὶβ, σμά οἷ παῖ αἷ {1:6 τυογὲ οἵ 
γομ παπάς, ἰἢδῖ 15, 85 ἴῃ ν. 15, [Π6 ΟΙῸΡΒ ἴογ νι ϊςἢ [πον δὰ ἰοἸ]6ά. 
ΑἹ] 115 15 ἀρρσγοργίαϊβε ἐπουρῃ; Ὀὰΐ [86 τοπηδί ποῦ οἱ [6 νΕΓΞΘ, 
ΜὮΙΟὮ 15 δὴ ἱπ ΔΈ 0 ἢ ΟΣ ἃ σοστυρίίοη οὗ (μ6 δι] τοίγαϊῃ, “γοὶ 
γε τοίυγηθα ποΐ υπίο της, 5 (ἢ Ὑδηνθι,᾽" υϑοὰ ὈΥ ΑΠπιο5, 45 ὅ-, πο 
ἴετσογ [ἤδη ἔνε [π|65, 15 ουἱΐ οὗ ρἷδοα ἰῃ (18 οομηθδοῦοῃ, (6 οὈ]δοΐ 
οὗ (με ῥγορδεῖ Ὀεΐηρ ἴο δι ρ ἢ βῖϑθ, μοί {πΠ6 βι ὈΡΟΓΏΠ655 οὗ [6 ρθο- 
ὈΪς, θὲ (ἢ6 υῃῃαρρΡίη 655 οἱ {δεῖν οἰγουπιβίδῃοθβ. [{ 18 ὑσοῦδ} ]6, 
(Ὠεγοίοσο, [μδὲ [15 ρατγίὶ οὗ (ῃ6 νεῦϑε 158 ἃ ἰδία δά θη τηδάς ΟΥ̓ ἃ 
ΓοΔοΓ γἢο (Πουρῇϊ 1 ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ ΠΟΓΕ, 85 ἰὴ [6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ͂ οὗ ΑΠπιοϑ, 
ἴο σοπηρ]εῖα (Π6 (Βουρῃϊ.--18. Νον, δἱ Ἰδηρίῃ, σοπλοβ [ἢς ἰΓδη5)- 
ὕοῃ ἱπαϊςαϊθα Ὀγ (Π6 4.πώῶ4 ποιυ οἵ ν. ὁ. Τα ῥγορβεοῖ, ἰΒογείοσγο, 
866 Κ5 ἴο γονίνε (86 ἱπιργοβϑίοπ (βοὴ ργοάυςοα ἈΥ̓ τερεδηρ (ἢ 
νυναγηΐηρ, ἑαζε ἱπομρέ. ΤΙ 18 [86 Πιίυγε, ονονοσ, οἡ ἡ ϊοἢ 6 πον 

γβἢ65 ἴο ἴοςι15 δι ὔοῃ, (ἢ6 ρΡεοά, 85 6 ἀ6βο 685 1ΐ, ὕγονι ἐπὲὴς 

ἐἕηις ομιυαγά. ΤὨδ οχαςὶ ἀδίε οἱ (ἢἷ5 (υγηϊηρ-Ροὶπί 15 ρίνεη. [ἱ 
5. (86 ἀδία οὗ ([ῃ6 ργεβϑεηΐ ἀϊβοουγβο, ἐΐς πυεμ γ-}ομγί οὐ δε πῆρ 

τιον. ΟἹ ν. ὃ. 80 κιδδί ῥὑγϑοίβίοῃ γγχὰἃ5 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴοσ ἴῃ ϑα 
ἴο ψομ [Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ 858 ΟΥ̓ΡΊΏΔ}]γΥ δα ἀγοβϑοα ογ (ἢο586 ἴοσ  Ὠοτ 
186 ΡῬοοῖκ οὗ Ηαρραὶ τγὰβ ὅΠ4}}} σοι ριϊθα. Μογθϑονοσ, [ἢ ἷ8 ἀδία 
Γαῖθογ αἰσίυγο58 [6 Ὀ4δηςε οἱ [Π6 νεγϑα δῃά δι ρβ8:568 8η δνοὶ- 
80] ἀἰβθου γ. [{15, (Ὠογείογα, Ρσο Δ ΌΪ. δὴ ἱπιογροϊδέοη. ὙΒΘΩ 
1 18 τειηονϑα [86 ρῆγαβα 715 ιϑοὰ 15 Ὀσουρῃΐ ᾿ηἴο οἶοβα σοπηθοῦ ἢ 
ἢ [η6 εἰαυβα το τγὰ5 ον] ἀθητν ἰηϊοπαἀ δα ἰο ἀδῆης ἱξ. ΤῊΪ5 
οἷαυδε 18. ᾿151:14}}γν ἰγδῃβιαιθὰ ὕγοθι {16 αν τὐόπ ἐπ ἐδηερὶς τὐας 
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]οωκάεά, ννὨϊο ἢ ΠδίΌΓΑΙΥ τθδη5 (μαι (Π6 Ἰουπάδάοη οἱ (Π6 ΠΟ 

βίγιςίυγε τν88 ἰδ οὐ [86 ὕπγθηιγ- οὐ οὗ (ἢ6 εἰ τηοηῖῃ; 85 (ἢ 6 
Εἰοβϑδίοσ Ἔχργεβϑ }γ ἰθδο 68. 

Το οοπδὶςὶ Ρεΐϊπεεη (ἢἰ5 ἰηέεγοηος δη ἃ (πὸ βἰδίοσηδης οἵ ΕΖΥ. 48 5. ἰ8 ενϊδηϊ. 
Α ἰανουγίϊο τηειῃοά οὗ δα υπείηρ ἱξ ἰ5 ἴο βιρροβε ἴῃδι ἴῃς Ῥσορμεῖ μεσε σείεσβ, 
ῃοὶ ἴο ἃ τὶ πιονεπιεηϊ ἴο τευ] ἃ ἴΠς τεταρὶς, Ὀυϊ ἴο ἴδ σεηενὶ οὗ ος Ὀ6- 
ξυῃ ἴῃ ἴδε δεοοημὰ γϑδσζ οἵ ἴδε τείχη οὗ Ουσγιβ δηὰ δἔϊεσ ἃ {Π{{|6 ξυρρζεβξβοά. 
50 Ὦχυ., ἀς Ὁ. ΗΙ., Κδκι., Οντ., ε αἱ. 11 ἰβ ποῖ, ΒΟΟΥΕΙ, ΠΟΘ ΒΑΓ ἴο δαορὶ 
δυς ἢ δὴ ἐχρίδηδιίοῃ, της ἢ 1655 ἴο Ἰοσίυσε ἔδυ] λγ ἰάοπ5 ἔοσ τῆς 88Κο οἵ Ὀγίηρ- 
ἱηρ τὲ ραϑβασε ἰπῖο δοοοσὰ τ οης [δὲ Π45 θδδη ββοόονῃ ἴἰο 6 υπ ἢ ἰϑιοσίςβὶ. 
Οη δε ᾿ϊβιογίο Ὁ οὐ ΕΖε. 38 5. ν. ΡΡ. τὸ 7.; οὐ ἴδε ἰαϊοπβ πῦΡΟῚ δηὰ 705, τὰς 
ατἱςαὶ ποῖεβ. ὙΠοσε ἰβ οσε ἴῃ ἴῃς οὐ͵εςοη [Πδῖ, δοοογαϊηρ ἴο 165, ᾿νοσκ 

Ὅπᾶ8 Ὀερσυπ οὐ ἴδε τεσαρὶς ἴἄσες τηοῦτἢ8 Ὀεΐοσγε ἴῃς ἀδὶς οὗ [ἢϊ5 Ῥγορῇθςν, δηὰ 
(δῖ, δοοοσαϊησ ἴο 22, δἱ ἴῃς εηὰ οὗ δρουϊ ἃ τποητἢ ἴῃς Ὀυΐάογβ βεοτὶ ἴο πᾶνς 

τηλῆς Ῥγορτεσβ. ὙΠ6 υδι.] ἐχρίαπδίίου ἔοσ 15 Δρραζεηϊ αἰβογορϑῃςν ἰ5 ἴπδῖ 
1)ε πόοσκ Ὀερυῃ οὐ ἴδε ὑνεπῖγ-[οὐτ οὗ ἴΠς αἰχτῃ τοητἢ τγ)δ5 ἴῃδἱ οἱ εἰσασίης 
(δε εἰϊε δη ὑσουϊάϊηρ πιδίεσία]5 ἴοσ ἰἢς πον Ὀυϊάϊησ. 80 Ὦσιυ., ἀς ἢ., Μασοκ, 
ΗΙ., Κὄδ., 58ι8., Ἦνε., εἰ αἱἰἥ. Νονπῦπ. οὈ]εςῖ5 ἴπαὶ ᾿ξ οου]ὰ ποῖ ανς δίκη ἴσος 
τοῦ δ ἴο τλδῖκο ἴῃς ὑγεραγ ἢ 5 Ὡδηιδα, δηὰ δγζι 65 [ποζοίσγοσῃ ἴδ [ἢ οἰδιι5Ἂ 
δῦονς αὐυοίεα, 85 ἯΕΙ] δ5. ἴδε ἀδῖε, ἰ5 υπρεπυΐηο. Ὅῆς οΟὈ]εςτίοη ἷ5 ἃ ἔδὶγ οὔς 
διὰ τς οοποϊυδίοη να] δραὶπεοῖ ἴῃς οἶαιυ5ςε--45 (Γδηβ᾽ θα, Ὀυ ἴΠογα ἰ8 ΣΤΟΟΤΏ 

ἴας ἀουδὲ νβεῖδες ἴῃς τεηἀετὶηρ ἀῦονε σίνεη 065 ῥυι5ιϊος ἴο ἴῃς οτἱαίηδὶ. 

Ἶνμαὶ 15 νδηϊθαά ἤεγα 15 8 ρ8γ8}16] ἰο ν. Ὁ, Νον, ἰπ ἰμδὲ εἴδυιϑα 
1:15 ηοΐ ἃ ἀδίε, θαΐ ἃ ρΡεΠοὐ δηὰ [6 οοπαϊθοῃ οὗ (δίηρβ ἀυπηρ (ῃδὲ 
Ρεποά, τυ] οἢ ἅτ ἀθϑοθο. Μοζγθϑονεγ (Π6 οοῃαϊἄοη 15 ργοϑοηϊθα 
ἃ5 ἃ ΓΟΆ8Οἢ ΟΥ ΟΧΡΙΔηΔ ΟΣ ἴογ ἃ ρίνθῃ γεϑυϊϊ. [{ νγὰϑ ΏΘη (ἀπὰ 

ὑεςδι.56) ἃ βίομα δὰ ποΐ ὑθϑὴ ρΪδεθά ὩΡοη δηοίμογ ἴῃ (ἢ 6 ἰοΙ ρ]6 
οἱ Υδηνσε ἰπδὲ [Π6 οΙῸΡρ8 μδὰ 1416. Τῇ Τσοηβίσγιςοῃ ἰῃ (85 
οὔϑε ἰ5 ἴῃς 58π16 δηά [ἢ σοπποοίοῃ ρογίες ἢν δηδίορουβ. ΤὨ6 ρΔ9- 
βᾶσε 5Βῃου ἃ (Ὠεγείογα θ6 γεμάθγοα, ἤγορι 6 "ἔρις εὐπόη ἐδ ἱδρερὶς 
λκαίᾷ δεεν 7ομπαὐεά, ἰμαὶ 15, πονν (δαὶ (Π6 Ἰοτρ]6 885 θθθὴ Τουπάοά. 
Τῆδὶ (815 15 ([ἢ6 ῥργορῃει 8 πηθδηΐῃρ Ἀρρδᾶγβ θδοδιιβα (86 ρᾶϑβθᾶρθ, 
80 τεπά γε, (1) Τυγπιΐϑῃ65 ἃ ρεγίδοϊ ρᾶγδ]]οὶ ἰο ν. δ, (2) ῥσδβθηῖβϑ 
ἃ ΓΕΔΘΟ. ἴῸΓ ἴΠ6 Ὀ]οβϑίηρ Ὀχσομηϊϑοα πὶ ν. ἢ δπὰ (3) Βδιιηοη βαβ 
1 Ὁ λῃὰ κγ᾽.---190. Το 8 ἀδηροῦ (μδὶ ϑοπια οἵ ἴμοϑ6 ψἤοτΣ 
Ηδρραὶ νγὰ8 δα ἀγεββίηρ που]ὰ ἐδκα ἢ ψογάβ ἴοο ᾿ἰ τ εγα Π]γ, ΒῈρροϑ- 
ἱπρ τ18δἱ Ὑδτσο πουϊὰ δἱ οηςα ρῖνα ἴῃ δπι ἃ σοηνἱποίηρ ἰοἸκθῃ οἱ ἃ 
ἕἄδηρο οἵ αἰὔϊτυάς ἰοναγὰ (Πο. ὍΘ ῥγορβεῖ ἴοοϊκ ραΐῃϑβ ἴο ρζο- 
γεηΐ (6 τ ἔγοπὶ [Δ]ΠἸηρ' ἰπίο [8 οστοσ. ΤῈ αἷνηα ἀἰβρ᾽εαϑυγο 
δα Ὀδοη τηδηϊοϑίεὰ ὮὈγ ἃ ὈΠσθς ἀροὴ αρτίου!υτο. ὙὨΘ ργορμοῖ 
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οχροοϊοα (δὶ Δ ἢ ποιά τηδηΐεβιὶ ἢἷ5 ἔδνοῦῦ ὈΥ ρἰνίηρ γαίῃ ἴῃ 
118 Β6850} δηΐ, 8ἃ5 ἃ γϑϑιϊ, Δρυπάδηϊ Ὠαγνοβϑίβ. [{ νὰ5 ποῦν, Πον- 

ΘΥΟΓ, ἴοο δδσγ, ΠὨεοθαρεγ, ἰο ἰοοῖκ ἴοσ ἰΔῃρ0 6 ονϊάθηςα ἰὸ (815 

εἴεςξ. ΤῺ σταίη, ἴο Ὀ6 βιγε, δα Ὀδθ βονῃ, δπὰ ἰἢς βε] 48 ψοσὸ 

ΔΙγοδαν σγοεη 18 Στ, θα [Β6γα νου] 6 ϑοῦῖα θὰ 8 θεΐογε ΔΠΥ 
οη6 οουὐ]ὰ [611 τ ΒεῖΒογ [6 οσὸρ ψουἹὰ θ6 στοαὶ οὕ 8514]}1, δηὰ (ἢ6 
Ὠατνεβὲ ἴοσ [6 νἱπογαγὰ δηὰ (86 ογομαγὰ νϑ8 511} ζυγοῦ ἴῃ (ἢ ς 
ἔπυγο. ΤῊ Ϊ5 15 (86 (Ὠουρῆΐ (Πδὲ [86 ῥγορδεὶ [85 ἰπ τοϊη ἃ στ ἤθη, 
ἴῃ ἢἷβ Αρσυρέ ΠΔΏΠΟΙ, 88 ἱΐ αραΐῃ δηϑινοτίηρ δ ΟὈ]ος οι, Ὠ6 45Κ5, 
]ς ἐμὲ τοοά, ὮΘΤΕ, ἃ5 ἴῃ 1ν. 2759 δῃὰ εἰϑονθογο, (ἢ 6 τευγῃ ἔγοιῃ ἴΠ6 
σιαΐῃ βόνγῃ, [ἢ 6 σΙΌΡ, αἰγεααγ ἵπ ἐδ ργαμαγυῦἢ Α ποραῦνα θοῦ 
18 οχροοίεἃ. Ιὴ ἴδε ζο]ονίπρ οἶδυβε (6 περαῦνα 18 Ἰουῃμά ἴῃ (ἢς 

ῬΓοΡμοἱ᾽8 βιδίθιηθηΐ, "07 λανε {4 νἱπε, απὰ ἐδε βρ, απά {16 ῥονιό- 
ξγαπαίε, αμὰ ἐδε οἷένε ἰγέε γεὶ δογηπς, ἰῃαἱ 158, Βα π|6 ἴο Ῥθᾶγ.0 [πῃ 
οἴδεσ ψογάβ, ἴἤοσα 88 Ὀθθη ὯῸ δαγνεϑί βίησα ψοσκ οἡ ἴΠ6 ἴθ Ρ]6 
ψ85 θεριῃ. ΤὨΐ8 θεΐηρ [86 ς486, [Π6 Ῥγορμαῖ 8668 "0 στοιιηά ἴοσ 
ἀὐϑοουγαρειηθηῖ, [πάθεά δε ῥγοςθθάβ ἰο ἰγδηβέοσπι (ἢ18 πορδῦνε 
Ἰηΐογθηςε ἰηΐο ροβ ἔνε αβϑύσγαμοθ. Ηδςπ Ῥε ονεβ, ποῖ οὐἱ]γ [μὲ Υ8ἢ- 
ΜΘἢ ἢὨΔ45 θδδη ῥγορι δίεα, θυΐ (μὲ ἢ6 Π85 ἰγεδαν ἀδογοθὰ ἃ 54[15- 
[δοΐογυ βαγνοϑί. Ηἶδ τῃογοίοσγε οἱοϑαβ ἴῃς ἀἰϑοουγϑα ΟΥ̓ Ρυϊζηρ ἰπῖο 
5 τηου ἢ (Π6 ῥχγογηΐβο, ἔγορε ἐπ5 ἐέηις εὐῖν! 1 δε55. 

10. ΤΕςε τ᾿τδηϑβίοσ οὗ σἱδὴ (ο [15 δ ρίοσ Ὀσουρδι ἴῃς ἀδίο δὲ [ῃς Βεδὰ οὗ 
ἴς σΒαρίοσ ἰπῖο σοηξοστα Ὑ ἢ (Π δι ἴῃ τ, Αἱ ἴῃ βατης ἄτης ἰΐ ἱπαϊ- 
οδῖοὰ ἴῃς ἴγρε ἴδ (ἢ δυῖΐδποσ σηϊσῃῖ ὈῈ ἐχρεςίεα ἴἰο 10]. ΤὍΤὨς ἔδεϊ 
{δι ἴῃς ἀαῖς μετα χίνεη 888 ἃ οἰ βογοηϊ ἔοστῃ δυσδηῖβ ἃ βιιϑρϊοίου 881 
ἴδε ρῆγαβε, ΦΌΥ Οτν ΤΣ, πΒὶςῖ, τπόσθονθῦ, 8 ΠΗ ΟΘΞΞΔΙΥ, 885 
Ῥεδη δα άἀδά.---κἹ] Ηετε ἴδετε 85 Ὀδεη ἃ βίσυρρ!ε Ὀαίνγεο Ὁ δῃὰ 2. 
ΎΒετσε ἰ5 δυ ϊβοσῖυ ἔοσ Ὀο; οὗ ἴδει, Ὀυϊ ἴῃς ἔοστηεσ 5 ἴα ομς τοαυϊγεὰ ὈῪ 
ἴδε οοπίεχι, ΟΥ, δκν,, ν. τὶ 18 α150 ἴῃς τεβάϊης οἵ 80 τηβ5., δῃὰ, διωοῦξ 
ἴδε ον οϑὶ οὐά., θοῆς. 1486. “6 Ἔχαβ., Ῥ68. 1516. 1.1. Ἄ η, 16:1. πὶ ἘῚ- 
ὨΔ]1γ 1 885 ἴδε βυρροτί οἱ ὦ αὶ Ἐ Θῃ, Οὗ Βδεσ, Οἰῃ8.--11. ὙΒεσε 'ἰβ θυ ας 
οδ]εςἕοι ἰο ὃν, νίΖ., τδδι, 1 ἰξ 18 ἀδορίεὰ, ὙΔΆπ ΕΝ 18 Βεσα τηδὰς ἴο ρροδὶ 
ἴο 8 οὐχ δυῖμδοσ γ. ΤὨΪ5, βονενοσ, ἰβ ποῖ βεσίουβ. Ἡΐδτζε, 858 ἴω Ζς. 8::, 
ΓΊΝΩΥ ΠΥ ἫΝ Π2 Μ͵λὸ8 υϑο ΌΥ ἴῃς Ὀγορδεῖ οΥ ἱπβεσίθα ὉΥ ἃ ςοργίβι 85 
ἃ τῇεσζε ἰοσιυἶα, τ ἱῖπουξ ἃ βεοομα ᾿πουσῃὶ τ 118 τεΐεσγεπος ἴο 5 ΔΡρσορσὶ- 
δίοῃ 685 ἰη [6 οοπῃεςοη. [ΙΕ 15 δὴ ἰηἰεγροϊ δοῃ, 115 ΒΙΒίΟΣΥ 18 ΡΓΟ ΔΌΪΥ 
ἱηνοῖνοὰ τὴ ἴδδὶ οὗ 12.-ὐκῦ] (Ὁ, δῖοι Π88 1,32, οοῃβιβίθθ γ τεπάοτα 
(5 ποσὰ δ8 1 ἴἴ ψεσς 9].--12. 15] ΤῊΣ πογὰ 5 υβ08}}} ἰτεδιδὰ 88 δῇ 
Ασδιωδίβυ), Ὀυὶ, 85 υϑοὰ Βετγα, ἱΐ18 ποῖ ὑγορεσὶν ἃ Ὠυροϊδμεῖοδὶ ρασἄςϊε. 
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109 ἔοσος ἰ5 σαῖπεσς {πδὶ οὗ ἃ ἀειηοηδίσδνε ςΔ)}πσ δἰ ἰεμοη ἴὸ δὴ δεῖ ἴῃς 
Σεβοϊ οὗ προς ἢ ἷ5 ἴο Ὀε οοπδίἀετοὰ. 80 ΕΣ. 4' 83. (Ὀοἢ 17); ΒῦΒ. Οα 
ἴδε δοςεηἰυδύοη, νυ. Βαες, Νοίεβ, 8ο; ΝΠ ΊοΚο5, ΣΙ͂ΡΑ., τ18.--1Ὸ)2] ΚΟΏη. 

30 δ85 ΥῸΣ ἢ)9. 950 δἷϑὸ ὦ ;; δηὰ Βυ. δορίβ [ἢ 5 τεδαϊηρ. [1115 ὑρσοῦ- 
80]ς, βοτσενεσ, βίησοα 2 5 υ50}8}}γ οὐττἰεὰ, ἴπδιϊ ἰῃς τερειοη οὗ ἴδε {0} 

ἐχργεβείου δ ἀυς ἰο ἀἰτος. Οὐ, Ὀὲ. 23:,2289 ἘΣ. τόξ Ζς. 83, εἰς.---Ἰον 
ἘΔ., τῖιἢ 18 π3ς., Κεπη., Ἰοπ, ΟἹ Ὀπύη, εἰς.--18. »χῇ Οὐ ἴδ οὔχἱδ- 
βίοη οὗ Μ"2), 8εὲ Ὁ. 30.--002] ΕῸΣ ΓῸ νυ), 1ἴπ|, ἐδ6 5ομὶ οἵ οπε ἀδαά. (Ο. 

Ι,ν. 21. Νὰ, 69, Δηὰ οἡ ἴῃς οοπϑίγυςου, (68. 118. 8. (0), ΘΟΙΩΘΕΣ 65 90) 
δ ὑγεοοάδὰ Ὁγ ἢ. Οὐ Νὰ. ς3 ρ19.--τὉ23] Οὐ ἴῃ ρῥσεροαίἕοη, ο΄, (68. 8 1. 
8 (ὁ) α); ου Ὁ ἴῃ ἴδῃς βεῆβϑε οὗ σ,7, Οεβ. ὃ 1»...1. (6) το 5 (),---κὸ] ἘὸΣ 
τι κὺ. Οὐ. ν. τ; 6685. π9...-.14.. ΠῚ ὈΡΗ 15] Βδὅδ. οτι. τηΐ5. οἶδυβα 
858 βυρετήυουβ, ἰογρείηρ, ΔΡΡασεηῖνυ, ἴδ Ηρῦσεν τὶ ϊεῖβ οἔϊεῃ 
Γεβογῖ ἴο στερεϊοη ἴοσ εἰ ρῃδϑὶβ. (Οὐ. 15 1..--- ΠΟΡῸΪ Α οϑίσ. 55., ἢ ἃ 
ἀερεπάςσηϊ Ρ]., τΩδῪ ᾿156} ανε ἰἢς ἴοσος οὗ ]. Οὔ. (ε8. ὃ 1Μ.. 5 ὡ), Ηξηος 
ἴξ ἰβ ποῖ ὨΘΟδΕΒΑΣΎ ἴο σὰ. Ὁ} ἴο δοοουηὶ ἔοσ ἴῃς Ρ]. ἴῃ ὦ 1 ὦ ὅ.-- Ὁ. 
Τῆς ἱπιρέ., ἴο ἀεποῖς συξίοϊηδιγ δοϊΐοη. Οὐ. 668." 191. 1 ὦ),- -͵α τε ογ5 
ἴδε τποἱ]ς εἶδιιϑε καὶ ὃς ἐαν ἐγγίσῃ ἐκεῖ μιανθήσεται.---α (1) δὰ άΞ5 αἱ ἴῃς 

οσ οὗ ἴῃς νεσες, ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν ὀδυνηθήσονται 
ἀτὸ προσώπον πόνων αὐτῶν͵ καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχοντας; ὁ σοοομηὲ 

οἵ ἐκεὲν ἐαγὶν ξαΐης δεν 5πα}} “787 7γ ὁ»: ἐδεῖν ἰαδομῦς, σπὰ ἐδδν καὶς ἐπ ξαϊες 
ον ἐξα! γεῤγουεῖπ. “ΓὨΪ5 ρ]οβδβ, ἴῃς ἰαϑῖ ποσὰ οὗ Ὡς ἢ ἀσὸ ἔσοση Απὶ. ς!3, 
ΒΕΟΙῺ5 ἴο δανα Ὀδεη Σϑηβἰδίοα ἔσο ἴῃς Ἡδῦτεν, τῶν ὀρθρινῶν Ὀεΐηρ ονὶ- 

ἀεπν ἴῃς τεβυ]ῖ οὗ τηϊβία κίησ “ν᾿, δνίδε, ἴοσ νιν, ὁσιυπ. Τὶ ὯΔ5 ὴὩο δῖ- 

π655 ἴῃ [Πἷ5 οοππεςοη.---1δ. ΠΡΌΣ ΠΣ ὉΠ 10] ὙὨΐβ Ρῆγαϑο, τ βεη δρ- 
Οἱϊοὰ τὼ ἔπι, αἰνγαγβ οἰβενβεγε γεΐεσβ ἰο ἴἢς ἑυΐυσχο. ΟἹ 1: 8. τό: 05, 
5111, [ἢ οἷο ἐχερεῖεβ, ἱακίης ἰἢς νοσάϑβ [81 [ΟΠ] ΟὟ 85 δῃ Ἔχρδηδἔοῃ, 
[εἰς ἰοτοεὰ ἴο ἱπηιοεγρσεὶ 1 85 γείεστίης ἴο ἴῃς ρμα5ὶ, ἴδε ρετίοὐ ῥγεοδάϊηρ ἴῃς 
ἀδίῖε οὗ [ι}5 Ῥσορῇδου. 80 7εσ., δ., τυ. Μδζοῖ, ΗἹ., Εν.., Κόξδ.; αἰδο 
Ἐει55, ϑῖ8., Ρεσ., Και. ΒΌΒ,, εἰ αἱ. ΑἹ ἱπρεηίουβ τηοα!ϊβοδἕοη οἱ [15 νον 

ἧς ἴΠδἱὶ οἱ νδὴ Η,., τῆο σεηοῖ8 [6 ἩὮΟΪς γοσβο, " Ῥογίες υοἱγε αἰ οηοη ἀἐ ἐἪ 

ἡοιν-οἰ εἰ αὠ εἶα, ἀεῤμὲς φμ᾽ οη πὸ ῥίαραϊῥ ῥᾷ5 ἜΉ(ΟΥΕ ῥέενγῈ ΣΩ ῥίενγε 6" 
ἐε ἐενεῤῥίε ἀε .7αδυέ,᾽" ἰ. 6., ἃ5 ὯδΣ ἜΧρ δἰηβ, “ἀεῤωὲς ἰδ ῥΥΟΜΗΟΡ ἸοὩ ἀε ἴα 
9 δίοάύε ἀωγαη ἰαφμεῖδε ομ ἀϊβέγα σομεία»εμοηὶ α᾽ ἔευεν ες Ῥ5 ΣῺ7 ες 
͵,)νκάειμεμς ἀξ)]ὰ ῥγὸϊ.᾽" Τη οἴεοσς νογάβ, ὃς οἰδίτβ δὲ ἴῃς ὑσορΒοὶ που ά 
Βγεὶ Ἰεδὰ (πὸ πη ά8 οὗ ἰ5 δυαοῦβ Ὀθοκννασαὰ ἴο ἴπς ἀδῖε οἡα ψΕὶςΝ ὀροσα- 
ὕοηϑβ ξυρροδεὰ ἰο δανε δε Ὀεσυη ὑπο Ογσχιβ πεσε ἀἰδοοηίπηυςεα, δηὰ 
ἴἴοπος οητγασᾷ οὐὸσς ἴῃς ρεσοα Ὀεΐϊνεεη [μδὲὶ ἀδίς δηὰ [ἢ οης οὐ ψηϊςὶ 
Βε ν3 δρεακίηργ. ΤὍΤῶε οὐ͵εςοηβ ἰο [ἢ 15 ἰπιεσρσείδ οη ὅσο: (1) [Ὠδὲ ἰξ 
ὮΔΚε5 ἴοσ σταηίοὰ τἢς Ηἰβιοσίοϊγ οὗ ἘΖτ. 35 “-; (1) ἴδδι ἱΐ εἶνεϑ ἴο πορον 
δτηεδοΐησ ίοΣ Ἡδὶςἢ ἴΠοΤο 15 ὯὨῸ δ ποσὶ γ ; δπὰ (3) [δὲ 1 τα ῖκο5 ἴῃς τ δο]ς 
Ῥῆγαδϑθς ἃ δίπάοσδησα σαῖπος (ἤδη δὴ δϑϑὶβίδησα ἰῃ ΔΩΥ δίίειηρῖ ἴο ὑυπάοχ- 
βίλη ἴῃς ὑσορδοῖβησβδδρο. Ὑδ65ε ΟὈ] ΟΏΒ δσὲ δνοϊδὰ ὈΥ ρὶνίης ἴο 

πῦζοι, εἰ Θεςκεσ, ἰἢς ταοδηίης τμδῖ ἴἰ 8α8 εἰϑενβετε. [, Ββονενεσ, ἱξ 
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τείετβ τὸ ἰῆς ἔαϊυγε, ον οδη (ἢ ἰ5 ἰηἰεγρσεϊδ θη Ὅς Βασυηοηϊϑοα τ] ἴῃ 6 
ἔαςοι [δι ἰη (ἂς Ἰδιίες Δ}} οὗ ἴδε νεσες ἴς ὑσορδεῖ 15 ἐν θηον τὐἰηκίηρ οὗ 
ἴδε ρα5ϑιῦ γεββεὶ πηοςῖβ [5 αΙ συ γ Ὀγ Ρυϊάηρ ἃ 0} βίορ δίϊεσς γῦρον, 

[5 πιδικίηρς νν. 10.196 ἃ. ῬΑΙΘΏ Π6515. 50 Νοῦ., Μδαιίδεβ, Μασίὶ, Βυ., 

Απά. ΤἘε γσεβϑυὶϊ τυ οδίαϊηοα 15 0 ἀουδί ἰῃ βαστοῦν τ (Πς ΡΓΟρΡὮ- 
εἴ 5 ἰάδα, θυ ἴμοσε 8 ἃ τα ΡΙοΣ ΑΥ οὗ τεδοδίηρ ἰΐ, νἱΖ., ὉΥ ᾿τεδύηρ ἴ86 
σι Βοὶς Ῥἤγαϑα, ΠΡΘῸΥ ΠῚ Ὁ 10, 88 δὴ ἱπίοσροϊδίοη. ΤὨὶβ πηοϊ πο 885 
οὈνίουβ δἀνδηίΐαρεδ: (1) ΤΣ Ρῥσορδεῖ ἰ8 ἴδυ χε ενεὰ οἱ Τεβροη 5: 117 
ἴος δῃ δ κπναζγὰ δηὰ υὑπηδίυγαὶ οοηείσυςἴοη. (2) ΤΏ διἱδηοη οἵ τῃς 

τοδάοσ ἰ5 ςδ ]οα ἄγεὶ ἴο ἴῃς ρδ51 δηὰ ἴμεη ἰο (ἢ 6 ἔαίυσε, ᾿υ5. 85 115 ἴῃ 15- 5, 
(2) 11 15 τυυς ἢ ἸΏΟΓΟ ΣεΔΒΟΏ Δ Ϊς ἴὸ βυρροβε ἴμδὶ ἃ Ἵδγεςβ8 βοσῖρε ἰηίεη- 
ον οσ υπῃϊηϊἰε ΠΟΙ ΔΙΪΥ ἰπεδεγίοά ἴῃ6 Ῥῶγαϑθςε, Ὀδοδυβε ἰξ οσουττεά ἰπ 
ν. 16. (ὕλη ἴπδὲ τῆς ῥγορδεῖ δἰ πι56} ἰηἰτοάἀυοςεα ᾿ξ Ὀεΐοτε ἢς δὰ δῊΥ ι156 
ἴογ ἰξ.---ὸ 90} ΤΏ ΟὨΪΥ οα86 ἴῃ το ἢ Ὁ 15 ργεοεαςα ὮὉΥ 19 οσΣ ἰο]ονεὰ 
ὈΥ ἴδε ἰηξ, Οη ΖῥὈ. 4, τ΄. Κὶι.-κῦκ] ὦ, ἐπί; 9 ὅ, ὃν; ἘὮ Ἐ, τωῦνα τοῦ». 
---16. ὈΛ ΟΊ ΤὭς ἰοχὶ ἰβ οἰςα συ οοττυρῖ, Ὀυϊ ἰὶ 18 οὶ 50 οἰδίη δον ἰΐ 
8ῃου]ά Ὀς οτηοηάθὰ. Μαίδοβ (ΖΑ ἵ., 1φο;, τᾶς 1), ἰο]οσνίηρ ὦ (τίνες 
ἣτο) ἾΩ, τὰβ. Ὀγν ἢ πο, σιν τᾶς ἢ υἷξ γομῦ 80 Ματ. Βυ. ῥσοίεγβξ 
ὈΓΝ Ὁ 85 σα ἰαϊοσηδῆς. (ὑ. Ευ. 3,5 ΑἸ. γ5- 5, Νεῖῖμοσ οἱ [με5ς 
τοδαϊηρ5 8 ἑανουγοὰ ὈΥ ἴῃς οἴδιες Κχτββ., Ὑδβὶο ἢ τεηοσ ΌΝΝ2 ΤΥ Ὸ 85 1 11 
ὍΕΟΙΟ Ὁ Ν2 Ὀ2ΓΊΠΌ; ἃ ἔοττη οὗ Ἔχργεβδίοη [δὲ δου δ ὁοοῦζβ ἰη Οη. 345. 

ΤΈυ Ἐ Βα5 ομρε σοοσσάεγείίς, (Ὁ, «οδ.Δθσι «οἱ γ9 δυὰ 3, ΠΟ 

γὖν. ϑοιμειϊμίηρ ἰο [15 εβεοὶ 'β στεαυϊγοὰ ὉῪ ἴῃς οοηίεχί. ΤὨς [0]- 
ἰονίης 5 ϑυρρεβίεα 845 ἴῃς ογίρίπαὶ γεϑαϊηρ: Ὁ) ΡΣ, τολὲϊο ἐκ ἀαγ5 Ἰοεγε, 
ἀυτίηρ ἃς ἔχης τε. ὙὍῈς σἤδηραϑ τηδάς δσὲ 8]] 1.518 80]5.0 ΤΕ ῥὑτερ. 
2 β τεχυϊγοά, Ὀδοδυβα ἴδε ὑσορμεῖ 8 ἀδα] ηρ τῖΐὰ ἃ Ρεγοα, δηὰ ποῖ ἃ 
Ῥοΐηϊ, οὗ ἴτ6. Τῆς ςοηδίτιςὔοη ἴῃ ΜὮΪΟΝ ἃ 650 0., ΘΒρες Εν οἱ Ὧν ΟΥ Ὧν, 
ἦβ8 ἐο]] ον ὮὉΥ 4 ἀσϑοσρένε εἶδι36 15 ἃ ἔδυ} ]ἕδῦ οπθ. (ὦ. Ο 68. Ἷ 16. Σ ὦ) () 
τα, ]ὴ 4 (ΓΒ. 24}, 85 ἴῃ (ἷ5 ᾿ςαϑες, ἴῃς νὉ. 848 δὴ ἱπάεβηϊε κυῦ)]. Ολ. 

8͵3ο ἴων. η5 Ὠι. 325, εἰς. ΕἼΏΔΙΪΥ, 1 Βδου]α Ρὲ ποίοα ἴῃδί ἴῃ σεδάϊηρ βυρ- 
ξεκιεα 845 ἴδ Ξρροσί οὗ βενοσαὶ ροοά δυὐϊδβογι 65 ἰο (Πς εχίδηϊ ἴμδιὲ [8656 
ΒΟΒΟΪΑΙΒ ἱπίεγργεὶ ἴδε 5[. Ὁ 88 τησϑηΐηρ ὯΝ ΟΥ Ὃν. δ0 Ὦχσυ., Μαυ., ΗΙ., 
Κόϊ., Ηάὰ., εἰ αἱ.---Ὅ ΟΡ ΓΟ ὃν ΚὩὮἋἹ ὦ, ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην 
κριθῆς εἴκοσι σάτα, ὮοΙΕ κριθῆς, τ ὨϊςὮ ἰ8 τα πρ ἴῃ 1,, 8δο 5 ἴὸ Βανὸ 

θεδη βυχρεβίεα ὈΥ ἴῃς τεβειϊδηςς οὗ Ὁ Ρ», ἐισεμέν, ἴο ΟΡ», δαγ]εγ.--- 
50] Τῆς ποσὰ ἢδ88 ὑδδη ἱπιοσγρτγοίθα ἴῃ ὑνο γ8: ΕἸἾγβῖ, 88 ἃ πηδαϑΌΓο. 
580 ῥγόῦδοϊὶγ ἴδ, 7.32), διηιὰ οχρ] ον ΕΔ. δὰ βοπὶς ἰδίοσ οοχωχηθηϊδίουβ. 
(. Μαυ., Ηά., εἰ αἱ. ΤΆ τ15 ἱπιεγργεϊδ οη τ σα οοστοςῖ, ἴμοσε που ]ὰ 51}}} 
Ὀς τοοῖὰ ἔοσς ἀουδτίης ἴῃς σεηυΐηεη688 οὗ (πε ποσὰ, βίηος ἴμοσα 15 ἢῸ ποσὸ 
πεοὰ οὗ 8 τγεδϑυσζε Βεγα ἴἤδη ἴῃ ἴδε ἄχϑί 88} οὗ ἴῃς νεῖβο. Οὐ Ευ. 4"; 
Οεβ. 18. 8. τ, 1 ἰβ οἶδασ, μούγενοσ, ἔγζοιῃ [8. 642 (δὲ πὴ 58 ποῖ 8 
ΤηδάΆβϑυσο, Ὀυξ ὈΓΔΟΙΟΔΙΥ ἃ ΒΥΠΟΏΥΤΩ ἴοσ 35ν. Τῆς 58πηὶς οὐ]εςοῃ Βοος 
Βοοὰ εγζαΐηϑιὶ ἃ τηοαϊδοδέοη οἱ [μἷβ νἱενν δοςογαϊηρ ἴἰο ψ Ὡς ἢ πο, δ]- 
τπουρὰ 1ξ Ῥτορ Σὶν τθδ}8 τυΐηδ- ῥγέξς5, Ὦςσὸ ἢδ5 ἴῃς ἀετίνεοα βεηβς οἱ ἐγομγὰ» 
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7ω. Ὁ. Ἡἰϊ., Κόι., Κε., Απά., εἰ αἱ. ΤὍὌὨε βἼοοῃὰ ἰηϊεσρσζείδίίοη 15 (παῖ 
τεηυΐϊτεα ὉΥ 15. 6228, Τθοεδς το δόορίὶ ἰΐ, 1 ἴΠ6Υ τεϊδίη ἴδε ποσὰ ἴῃ ἴῃς 
ἱεχῖ, βαψε ἴο ΒΌΡΡΙΥ 3 (Ὀσυ.) οἵ 15. (Ολ ΑΝ. (α]., ϑιι., ε., Νον., 

νδῃ Η,, εἰ αἱ. ΤΉς [ἰδἴίοετν, τὶς ἢ 18 ον ἴδς ἑδνουσίϊδ σεδαϊηρ, τηυδῖ Ὀ6 

τεὐεςϊοα ἔοσ ἴῃς [ο] ον Ως τεϑβοῦβ: (1) 1, 85 8 δ]ερεοὶ, (ἢ ϊ5 18. ἃ οδ5ς οἵ 
δαρίος., βίηςς ἰδς ογρίῃδὶ σοὶ δανε Ὀδοη ΠΟΤ, ἢοἱ Π5Ό, ὅπι., [ἢ 

ἰεχὶ οὐρθιί 511} ἰο βῆονν ποῦ. (2) ὙΒΟΓΟ 18 ΠΟ γδββου ἴοσ οι ρἢῃδϑ βίηρ ἴῃς 
τουρῆὶ [μδὶ ἴῃς πο ννᾶ8 ἴο Ὀ6 ἀσανγῃ γον ἐλ τυΐπδ- ῥγέ55, δυιὰ ἵ ἴβεσε 
ΜΕΙΕ, Ὁ νου δησννεσ ἴδ ρυγροβο. ὙΏΟΓΊΕ ἰ5 ΠΟ βυρροεῖ ἔοσ εἰἴδμοσ οἵ 
{δεβε νἱίεννβ ἰῃ (ἢ Κγτββ8. Ο, ἴο ὃς βυζε, 85 μετρητάς,͵, Ἐ, σ᾽ ῤἦογας, δρὰ 

Ἔ Ιαξεπας, Ὀυὶ [ΠΟΥ ἢανε ἃ τηξαϑυσε ἴῃ ἴδε ἢγδὶ Π4}} οὗ ἴμ6 νεῦϑε δἷϑο, ποὶ 
θεοῦῦθε ΑΙ ῃδὰ οπς, θυΐϊ Ὀεοδυβε ἴῃς Οτεεῖ δηὰ 1, δίϊη ἰαϊοσηβ σεαυΐγα 
ἰ, ὙὝΒεΙϊ ἰεβσιοην, [πεγείοσο, 15 να] υεῖςββ.Ό Τῆδὶ οὗ (Ὁ ἰ5 ἴο ἴῃς οεἴεςοὶϊ 

(δεῖ το, ἴοσ τ ὩΙΓὮ ἰτ 888 πο εαυϊναϊδηῖ, 15 ἃ μἷοββ ἴο 30 τ δὶς [88 
δδεη ἰπβεσγίε ἴῃ ἴῃς ἰεχὶ ἰῃ ἴδ ττοηρ ρἷδος. ὅο ΑἘΝ., Μαιίδεβ, Μασ, 
Κιι. οι. σὰ. ποῖ ἴπ ἴῃς βεῆβε οἵ 7.7. ΤᾺ ϑιἰδῃάβτά ἘἈενίδίοῃ, 8150, 
οὐ Π8}}γ δα ““νε85615᾽ ἴῃ 118]1ς5, ἐ. 6., οσηϊτιεὰ πὸ; Ὀυϊ, ἴο υϑς ἴῃς 
ποζας οὗ Ῥοσ., “ἴδ τηϊβίακε (Ὁ 8845 ΠΟῪ Ὀδεη οοτχτοςίοα,᾽--17. ΔΛ 

ΤΡῸ --Ἰ Τάκεη ἔτοσῃ Απιοβ, Ὀυΐϊ Ὠοΐ ΠΟΟΕΒΒΑ ΣΙ 8 ἰηιεγροϊδιίίου, βίπος 
[δὲ Ῥασβῖεὶ εἶδυϑςε, τ ἰς ἢ 5μου!ὰ Ὀεκχίη τ Ὑλ221, δηὰ ποῖ, 88 ἴῃ ΑΗ, ἢ 
γκμ, βεδιη5 ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ ΒΊΠΔΙ .--- τσ ν0] Ω,.ν.ν, ΦΈ Βα μανε ἴῃς ρὶ. Τῆς 
ποσὰ 5 ἴῃ (ἢς Ξαπης οοηβίσυςοη, 8ςς., 858 Ὁ Ν.-- Τῆς ἰΔ51 οἶαυ8ο, 4150, 

5 ὈοΙτουγεα ἔτοσῃ Ατηοβ, θυ οἱ Ὁ. Ηλρραῖ; ἔογ (1) 115 ἴΏΟΤ  ΟΑΥΟ 655}Ὁ 
τερτοάδυςεά (δη [πε ἄγβῖ οης, δηὰ (2) ἱΐ σῖνεβ ἴο ἴ8ε ρσορβεοῖβ ᾿δουρῆϊ ἃ 
πεν δηὰ υπηδίυγαὶ ἀϊτεςὔοῃ. [Ιἢ ΔΩΥ ο886 ἴδε ἰεχὶ τηυςὶ Ὀε δχηοηάοά, 
Ὁ5πμ ΜΝ θείης ἱηἀεξεπϑίθ]ς,; ἘΚ ὅ. τ 3170... οογήγα, Ἐπ... 334, Δηά, βίηοα ᾿Ν 
ο3η ΒαταΪϊν Ὀὲ Ἔχρ]δίηςα Ἔχοερὶ ΌὈΥ δυρροκίπρ ἰΐ ἴἰο ὃς οτίχίπδὶ, ἰϊ βεθπιβ 
Βεῖίεσ ἰο σὰ. οϑϑν γν, (ὐἴη58., οσ. Ὁ)32 9 Ὁ52)Ν, Βα., ἴδηι ὁγον κὸ, Κι. ΤΣ 
ποὶς νεῖβς ἷἰ5. οὐ ἰεἀὦ Ὁγ Ὧγε., Νον., Μασ, Βυ., ΚΙι.---18. Τῆς 

8λτὴς δυϊ δογ 65 το)εςὶ ἴῃς ἀδῖς ἴῃ [1.18 νεσβς, δῃὰ ἴῃς ἰδεῖ (ἄχος ἴῃ εἰδι5ς 
ἰδεῖ ἑοἸονγβ. ὍΤΕ ἀδίἊ 1ῖΒ πο ἀουδὲ Ξυρετῆυουβ, Ρ. γο, δηὰ ἴδε οπἱ5- 
εἰοη οὗ Πρ ----- 100 που]ὰ τεϊϊενε ἴῃς δρραγεηὶ ἀἰβοσερδπου δεϊνεθη 
(ἢϊΞ ρδϑβασε, ου ἴῃς οὔς μβδηά, δηὰ 1:'41δ6 δῃὰ 28 οἡ ἴδε οἴβοσ; Ὀυΐ, 85 85 
Ὀεε Ξδονῃ ἴῃ ἴῃς (οαι., [815 ἰδιῖεσ οἰδιιβε 15 τγεχυϊγεα ἴο ἀχρ δἰη ψ Ἐν Υ̓8}- 
ψ ἢ 5δου]ὰ ποῦν 0685 ἢΪ8 ρεορῖς, δηὰ, ἤθη ἰΐ ἰβ ῬΡΣΟΡ ΣΎ υπάοΣβίοοα, ᾿ξ 
ξεπυΐπεηςεββ δ Ὀς ἀείεηάεὰ.---ΤῊς ἴογος οὗ πΟΡΌΣ ἰ5 Βεσε δὸ οἶδας [δὶ 
Ἔ, πες ἴῃ ν. 1 [458 εἰ σμῦγα, τοιοῦ ἰξ [π18 ἤπης εἰ ἐκ πω. 50 
Μαχοῖ, ϑεοοεῖς., ἀς ὮὉ,, ΗἰἸ., Κἢ,, εἰ α'ἦ. ὙΒοΞς, Ὠονγανοσ, Τ᾿ ὯΟ τδί ἰδίῃ 

ἰδδὶ ἰἃς ἰουπαδίοη οὗ (ἢς ἴδηρὶε νὰ 5 ἰδία ἴῃ ἴῃς βεοοῃὰ γεᾶσ οὗ Ογσυ, 
διὰ ἰῃδὲ (ἢ ἰΔ5ϊ εἶδυϑε οὗ (5 νεσβς σεΐεσβ ἰο ἴθδι Ἄνεηΐῖ, ἂσὸ οὐδ χεοὰ ἰο 
σδηκίδῖς ἰΐ ΠόΣΟ, 85 τω 1] 85 ἴῃ ν. "5, σμὰ δαοξιυαγά. 80 ὦ, ἘΝ., Ότυ., 
Νεν., Ἐοδεῦσω., Μίδυ., Εἔτν., Κ α., Ῥες., νδη Η,., οἱ αἱ. Μογϑονοσ, [867 σαυςῖ 

ὧο νἱοΐεηςς ἴο 109, εἰἴϊμεν, τ ἢ Ἐτ.., σἰνίπρ ἰξ ἰῃς ἔοσος οὗ Ἔνι, οσ ῥσαςξ- 
ΟΠ τιρκίης ἰξ ἀο ἀουδὶςε ἀυΐγ, ἀτοιὶ ροϊπτίηνς ἴδς τεδάοσ ἴὸ ἴῃς ραϑὶ δπὰ 
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ἴῃς, ἔσοπι ἃ οεγίδίη ἀδίε ἰη ἴἢς μδϑί, ἰυτηΐης 8 δἰἰδποη ἰοναγὰ τἢς 

Ῥτγεβεηῖ. Τῆς ἔοστηοσ οἱ {π656 τηειδοάβ οὗ ἰγεδίσησηϊ σπ γε ὶγ ἱζποσες Ηδς- 

Ὀγεν ὑβᾶσε, δοοοσάϊηρ ἴο πμΐοδ 1900 δηὰ ἼΙ, 80 ἴδσ ἔσοπι Ὀείῃρ ἰπίοι- 
ΟὨΔηρΕΔΌΪς, σὲ ἀἰτεςῖ ορροϑίϊεβ. Οὔ. ἔχ. 1172 5. 79. Οη ἴἢξ βεζςοηά, 
ΜΙ Οἢ 15 θ6βῖ γεργαεβεηϊοα Ὀγ νδῃ ΗΟΠΔΟΚΟΥ, 566 ν. 16, ποῖδβ. ΤὮς ροβί το 

᾿ΔΚοὴ ἰπ ἴδε οοχηπιεηῖβ 15 ἴπδιὲ 100 τ ὶτδουϊ ἼΨῈΥ τλλτῖκα τὰς θερὶπηΐηρ οἵ ἃ 
Ῥεσὶοα εχϊεπάϊηρ ἰο ἴδε ρῥγεβεηῖ, δηὰ ἴδδι ἰἢς ἐουηάδεἔοη οὗ ἴῃ 6 ἴδτηρ]ε ἀ15- 
Ὠησυΐθῃςο5 δηαὰ ἀουίηδίθα 6 τοῖς οὗ ἰ. ΕῸΣ ΟἿΟΣ Ἔχδιρῖὶες, ο΄. ἈὨι. 
483 2 85. γ11,-- Ὲ ἰὰς ῥχεοδαϊηρ εἰαυϑα 15 τείδἰηδά, 1 15 ποῖ Ποοσββασυ, ἢ 
Φ 9, τὸ ςουπεοςῖ 0923} Ἰὸν Ὑυἱἢ ν. 1..-πν] ὦ" δὰ παντωκράτωρ -- 
ΓΊΝΩΣ. Ὁ δάδά5 αλδοδλοο, 1.28......., οΓ Ἡοσῖς ἰο δὲ διῖμ. (ΟὕἹ τ". 
-19. "2993] Ζεγάμον (ΤᾺ. «54., 1τροο, 417 7.) τάβ. ΠἼ292, απ οδ]εοῖ 
οὕ εαν, ἴῃς 3 Ὀεΐηρ 3 ὁεεοδὲα; Ὀυὲ Μεδιῆος οὐ͵]εςίΒ, δῃὰ ᾿υπῖγ, (δδιὲ τὰς 
τοοδηΐης ΚΟΥ͂ 5118 ἴῃς οοηϊοχὶ, δηὰ δαὶ 3 65 σε ἰ5 ποῖ υβεὰ τ ἢ (Πα 
διίςϊς, (. Π6. οὐ Ῥβ. 3ς3.--] κά. νὰ ὥλοι. Ά 8, ὧν Οὐ τδς 
ταδδηΐηρ οὗ κὐ Ψ, οἵ. ]ς. 40} 2 (Ἐ. 203.---Κ0ὦ}} ὦ, φέροντα -- κι). 80 
Μαιῖῆεβ, Μαγε, δυὶ ἘΣ Κ  μανε ἰῃς ἐαυϊναϊεης οὗ ἸκῦΣ, ψϊςἢ που]ὰ ὃς 
(δε τερσυΐδτ οοπεισυς ἔοη. Οὐ, Οδ65. 1.9.9. 8. (),.-ἘΤΎΆ2Ν] Ηουῦβ. τάβ. Ὀϑϑκὶ 

εἰς Ὁ, τὶς δὰ ά8 δ᾽ (ς επὰ οὗ ἴῃς νεῖβα ἰωγδο ζδοὶ «ὁσῶνς, τῷ 
ΠΡῚΝ ΝΣ ὈΓΊΝ. 

4.- ΤῊΗΕ ΕὔΤΌΚΞΚΕ ΟΕ ΤῊΕ ΤΒΡΑΘΕΒΚ ΖΕΚΌΒΒΑΒΕΙ, 
(ω53.. 

ΤῊΐβ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 δα ἀγεββοα ἴο ΖεγιΡαθεῖ δοημθ. [ἷἢ 1 Ηδρχαὶ 
ἰογεῖ}}}5 ἃ ζτεδῖ οδίδϑίγσορῃς ΟΥ̓ σις Κίηρθ ψΜ|1} θ6 ονεγίγονῃ 

δηὰ Κίηράοπῃβ ἀδδίσογεα, Ὀυΐ ἰοῦ ἡ ϊςἢ (ἢ6 ῥΓΐηοθ, ὑῃῃδγτηθά, 
Ὑ1}1 τεςεῖνα Ποὺ ΒοΠΟουΓΒ ἔγοπὶ ὙδΏν ἢ. 

20. ἴῃ (δα ῥγεοθάϊηρ ργορθθου Ηδρσραὶ οοπῆηρδα ἢ 5 δἰἰοπίοῃ 
ἴο ἱπίεσῃὶ οομαϊάοηβ δηὰ ἴπ6 ργοβρεοΐ οὗ ἱπηργονεπιθηῖ. ΨΟΓΥ 
8000 αἰΐεῦ 6 ἀεἰνεγοα ἱΐ, ϑοιῃθι ῃϊπρ τηιϑὶ ἢᾶνε Ὠαρρεπῃϑά ἴο ρῖνε 
815 ἰΠουρδ 5 ἃ ἀἰἔογεοηΐ ἀἰγεςὔοη. Ῥογθδρ5 [Ώ6ΓῈ σᾶ π6 ΠΟῪΒ ἴσοω 
ἰῃς Εδϑί, ἴῃ τερογί οὗ ἃ πεν οὐΐγεδκ ογ ἃ ὑδίς υπίανοιγαθ]ο ἴο 
[86 Ῥεγβίδηβ, γι ϊο ἰεπάἀθὰ ἴο οομδγηι (ἢ 6 ορίηΐοη οὐγτεπὶ ἴῃ 
7ετιβαίθηι (μὲ (ἢ ἀδγβ οὗ [26 ἐπιρίγε εγα πυϊηρεγεά. Αἱ δὴγ 
Γαῖα, οἡ “᾽6 ξιυεπέγ-}ομγίἤ οὐ ἐξ αἰλίἢ τιομέϊ, {1:6 τυογὰ οὐ Υαἰπυεῖ 
σαηι6 ἴο Ὠἷτα ὦ 5σεοομᾶ “ηϊ6, ἀρὰ ἢς ΡΓοΟρἢεβ|6.---21. ΤΠ πηοϑϑαρς 
5 ἃ ργίναϊα δῃηὰ ρῬεύϑοῃδὶ οὔθ. Ἐνθῃ 7οβῆυδ, ψῆο, ἰῃ (6 ἢγϑὶ ἔνο 
(8563, 8 ΓΕΓοΟρ ἶϑοα 85 ὁΠ6 οὗ [Πα Ρ]118Γ5 οἵ [6 ὨΘῚΝ ΠΟΙ ΠΣ, 
ἰδ ποῦν ἱσπογεά. ΤῊ Ϊΐβ ἔδει τπιρῃϊ σῖνε τίϑε ἴο τηδηγ ναίῃ ἰμϑοτίς8; 



,430.38 Υ, 

85, ἴοσ δχδηυρῖο, (Π4ὶ Ζεῦ αθ6ὶ δηὰ 7οβῆια πδὰ Ὀδοοῖμα 65- 

ἰγδησεά, δπὰ Ηδρραὶ ἢδα οβρουβεα (ἢ οδιι36 οὗ (6 φονεσηοσ. Α 
βἰ τυρὶ Γ ὀχρδπδίοη, δηὰ ὑγοῦδΌὶ (ἢ6 οογτοοξ ομθ, 8 (μαΐ [ἢ 6 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ νψγ83 αἰγεοίοα ἰο ΖΕ θαθοὶ θδθοδιιϑα 6 νγ88 (ἢ 6 ὁπ6 πηοϑὲ 
ςοποογηοά ἴῃ 115 {8]τδηϊ., 1ἰ θορὶπ5 ψ| ἃ γερο οη οἵ [86 4η- 
πουμποσιηδηί οὗ ν. δ, 1 οἶδ σλαΐζε ἀεανεη αμᾶ εαγί᾿..---ΔΆ. ἴῃ ν. 7 
[86 ῥσορδεὶ νγὰβ οοῃίθηϊ τ] ΤΏΘΓΕΙΥ ἱπαϊοδάηρ ἴῃ ἃ ζϑΏοΓαὶ ΑΥ 
παὶ Ὑδανοὶ τηοδηΐ ὈΥ ἰμγοαίθπίηρ ἴο βῆδκαε ἤδανθὴ δηὰ βαγ, 
νἱΖ., ΡοΙἄςα] οοτητηοίίΐοη. Ηδγε ἢς 15 Ροϊάεγ. 1 ὐδ ουεγίμγη, Ὦ6 
ἸΏΔΚο5 Ὑδθν ἢ 58γ, ἐλὲ γος, ἘΠ... ἐΠ|6 ἰάγοηε, οἵ ἰδὲ ξίπράοηις, αμά 

ἀεεῖγογ ἐπε πΗρλὲ οὐ {π6 παξῤίομς. ΤῺ]8 5 ἃ ΝΕ ϑϑσεερίηρ ὈΓΟΡΏΘΟΥ. 
ἴι 566 15 ἴο τιθδη [μὲ (6 ΡῬγορμεῖ ἐχρεοϊεά [ἢ σομηπηοίοῃ ἴθ ἢ 
τε ἴο γεϑι] ἴῃ (ἢς ἰοίΔ] ΔΡοΙ ἤοη οὗ [86 Δ᾽ ϑο]υΐε ρόοννεῦ Ἔχεγοϊβοά 
ὃγ 18 ΚίηρΞ οὗ [8ε φαγί δηά {πεῖὶγ βυιυιϊβθίοη ἰο δον ἢ 45 (ἢ 6 
Κίηρ οἱ Κίπρβ. ΕἸγϑί, δβονγενεγ, ἰΠθγα πγυϑὲ θ6 στοαί σαγπᾶσα; ἴογ 
ΥΔη ἢ ἢ} ονογίυγῃ οἰαγίοίς απὰ ἰἦενε ἐλαὶ γἱᾶδ ἐπεγεῖρ,, ανπᾶ κογϑες 
“λα ρο ἀσιυπ, απὰ πεῖν γἱάεγς, ἴο ϑῆ6ο]. (. 18. 3. [Ι(τηυϑῖ ποῖ 
δὲ συρροϑδά (μδὶ (6 [6νν8 δα ἰο ἤᾶανα ΔηΥ͂ ραγί πῃ [ἢ158 σοπῆϊςί. 
ΤΏΟΥ νὙ1}} τ ΓΕ ΡῈ τ] Π65565 Μ81]|ς Ὑδην ἢ 15. ἀοϑίσογίηρ (ΠΕ Γ 
ἐποπγῖ65; ΟΥ ΓΔΙΒΟΓΣ, ΜὮ]116, ΟΥ̓ ἢἷβ ἄδοζεθ, (656 θη θη1168 ἀΓῸ Ὧ6- 

5 ΓΟΥΏΣ ΟΠ6 Δποίπῃογ; ἴοσ [6 Μ1}} [411 δαεῖε ὃγ {δε σιυογὰ οἡ Μὲς 7ε]- 
ἰοῦ. (Οὔ. 7. 753 Ἐ2. 4185,--28. ΤῊ ῥτορδοὶ οἱοβαοβ (}ἷ5. 158 1δϑί 
ἀϊδοουγεα νὰ (ἢ6 Ὀοϊάεϑί οἱ 411 ἢϊ8 ργθαϊςοηβ. Ηδ ἱπίτοάυςς5 
ἴ ΌΥ 4 ρῶῆγαϑθθ, ΕΓ Το πΊοη ἴῃ οΟἴΠΟΓ ῬΟΟΚΒ, ψ ϊςἢ, μονενοσ, Ὠ8 

[45 ῃοΐ ΒΙΠογίο δ ρογθα. [115 ἐν ἐμαὶ ὅαγ, ὈΥ ΜὨΐϊςἢ Π6 πηοδῃ5 
ἴδε ἢονν γαρὶ αἷν ἀρργοδοδίπρ {π|6 θη (ῃ6 αἰνίηα ᾿Ϊδη σοΠςοΓ- 
ἴηρ 1Ξγδοὶ νν1}} Ὀ6 σοπϑιιητηδίοα δηὰ (ἢς Μεϑβίδηϊς εγὰ ᾿ηδυσυτγαίοά, 
Τῆς 80 οσηηΐ τ οὗ ἴῃ6 δηηουποοηηθηΐ 15 πος 0] 6. Τὰδ ΡὮΓα56 
͵υ5ι ᾳυοίοα 15 ΓΟ] οννεὰ ΌΥ 8 σα γαληυεῖ οὐ Ηοείδ. ΤὨδ 88Π16 
ἐχργεϑϑδίοῃ 15 υϑεὰ δἱ (ῃ6 εηὰ οὗ (6 νεῦϑε, ψ ἢ} 6 [6 ἱπίεγνεηϊηρ 
δἰδίεϊηδηΐβ ἃγὸ βϑεραγαίθα ΟῪ ἴῃ6 Ὀγεῖοσ σα γαλιυεθ. ΤΏρΓΕε 

᾿ δ ΟἿΪΥ οη6 ΟἴδΟΓ ρᾶββαρα ἰῃ ἴῃς ὈοοΙ (ν. ἢ), ἴθ να ίο (ἢ ῥγορβεῖ 
ἀρρδᾶϊβ 850 δηχίοιϑ ἴο ὈῈ γεοορῃηϊβοα 85 ἃ νε [8 0]6 Δι θα 558 00 Γ 

ἴτοπὶ (6 ΑἸπισῃιγ. Ζεγιρ αροὶ 15 αἀἰγεςγ δα άγεβϑοά: 1 ευὴὲ 

4 Τῖς ποιά μῦ05 ἰδ ἐτεσυεοιν πδοά ἰη ἐδΐ8 εἰσοϊβεοκίίοη. (. τ: Κ. τῶν οἱ ῥα:. ΤΡ- τεδετίος 
δον σίνε; δοεῖω τεσυίγε ὮΥ μαζὶ! εἰΐδε τί ρῖπ. Οἰδεχνίθε ἱξ υχίσδι θὲ τεζαιε 85 δὴ 
εξεσιρίς οἵ α οὐσεωῦοῦ ΕΗ εῦ. ἰδίου, (δε τε οὐ [ὰκ “Ὁ. ἴος ἴδο νἱ. ἰὼ ἰδ ἐξα. Ὀεΐοιε 8 τἱ., δῃ ὰ [τδ5» 
ἰεκὰ ἄνυπε. (Ἰ. Οεφ. "13. ὦ, 



"8 ἨΑΟΟΑῚΙ 

ἰαζε ἤθε, ϑὰγ5 ὙΔοἢ. ΤὮδ Θχργαϑβίοῃ ἱπηρ] 168 56]  οἢ [ΟΥ̓ Δη ἱπι- 

Ρογίδηϊ ϑθγνῖος ΟΥ̓ τ β8ῖοη. Τμυ5, Ὑδηνθῇ “00 Κ᾽ ΑὈγαῆδπι, [μα 
ὃς τηΐρῃΐ μὲ (6 [ΔΊ ΠΕῈΓ οὗ ἃ σῇοβθῃ ρϑορὶδ (705. 247» [βγδεὶ, (δὲ 
(86. ταῖρῃς θὲ Ὠϊ5 ρθορὶα δηὰ δα ἰμεὶγ ἀοά (Εχ. 6:2); (ῃς 1,ον 65, 
(δὲ [Π6γ ταϊρῃΐ βεγνε Ὠΐτὴ δἱ 815 βδηοίυασυ (Νὰ. 4212; νὰ, (μα 
δα πηρῃΐ ΡῈ ἃ ὈΓΏςΕ οὌνοσ [5γαεὶ (2 5. )η5); δηὰ Απιοϑ, (μὲ ἢ6 πϊσῃΐ 
ταργαβοηΐ μἰπὶ δ Βείῃεὶ (Ατω. γ.5). ΑἹ] (8686, ἱπ 80 ἔδγ 85 (860 ἔυ]- 
6|16α (6 τιϊβϑίοῃβ ἴογ ΜΏΣΟΣ (ΠΟΥ ἡ γα βοϊθοϊθα, ννογα ὙΠ ἢ 5 
βεσνδηίβ. (Οὔ. σῃ. )265 15. 41τὉ 2 5. 4,15, εἰς. Ὑδῆνι ἤεσγα . 8115 
Ζεῦ ΑΡεὶ, ΡΑΓΕΥ ἴῃ τοοορηϊἝίοη οἱ ραϑὶ [αἰ υ]η 655, θυ 4150 ἴῃ 
δηθοεϊΡδὔοῃ οὗ ρήεδῖοσγ υδοίυ ]Π655 ἴῃ (86 ἰπτυγα, Η15 δεγυσμ, δηὰ 845 
ΒΟἢ, ὈΓΟΠΊ1565 ΕΪπὸ υηΐαιε ἀἰδθποϊοη. 7. «οὐ νιαΐο ἴδε ας α σὶρ- 

ποὶ, ὮῈ 588γ5. ΝΟΥ, (ῃ6 5ἰρπδῖ, ΟΥ 5641-Γηρ, τγχὰβ8 ποΐ ἃ ΠΊΘγῈ ΟΓὨδ- 

τηδηΐ, ΔΙ Πουρἢ ἃ5 βιιςἢ ἰ τνᾶ5 βϑοιῃθπηθ58 ΠΙρΪ να] ὈΥ (ἢ 6 
Ἠεῦγονβ. [118 ρου δῦ ἱπιρογίδηςθ ἰὰν ἰῃ [6 ἔδοὶ (ἢ δὲ ἐξ τγᾶ5 δῃ- 
ιανοά δηὰ νὰϑ8 υϑοα ψΏΘη ἴΐ8 ΟὟΤΟΙ 5 θα ἴο 5ἰρτ ἃ Ἰεϊεγ οὕ 
οἴμεσ ἀοουμηθηί. Οὐ. τ Κ. 21ιὅ. Ιὰ σοργοβοηϊθα ἢἷπὶ, δηὰ, 5ἰπος 

δῖ ΔΩῪ ἄτης 1 πιρῃΐ Ὀ6 περάδα ἴογ (818 ρύγροβε, 6 γαγεὶγ ραγίβεὰα 
ψῖ(ἢ ἴἢ; θυ νότὰ ἱϊ, εἰ Π6Γ οἡ ἃ οογὰ δρουΐ δὲ5 ἤθοκ (Οῃ. 418), οἵ 

οὔ οπδ οἵ (86 ἤηροΓβ οὗ ἢἷ5 γίρῃι μαῃηὰ (76. 2222), σνεσγνβογαε. Τιυ5 
ἰῃς β'σποί σης ἴο Ὀ6 ἃ 5υ120] ἴογ οὔθ᾽ 5 τηοϑί ργδοΐοιιβ ροββεβϑβίοῃ. 
(7. 76. λα3 (Οἱ. 85. ϑυςὶ 15 118 βἰσιιίβοδηςα ἰῃ (5 σοηποςίοῃ, 85 
ΔΡΡΘᾶγβ ἴσου (86 ο81158] οἶδιι56, γον ἐΐδε μανε 1 ομοσεμ. ΤΏΘΓΕ οΔ ἢ 
θὲ πο ἀοιιδὲ δρουΐ [18 βἰδίεπιθηϊ. [{ τηδθδῃβ (ῃαὶ Ηδρραὶ, ἴοτγ- 
σεϊηρ ἰἢς ἱηϑρί ηρ 1Ιά68 οὗ (Ὡς ϑεοοηά 568}, (μαι [5γδ6ὶ Βαά ον 

ἱπηῃογ 6α (Ὠ6 ῥγοπηῖβ65 τηϑδάδ ἴἰο αν (18. ςςἦ, δηὰ θδοοπια [86 
βεύνδηΐ ογάδϊ πθὰ ἴο σδιτΎ [86 5 νδοῃ οἱ Ὑδῆνςθῃ ἴο (ἢ6 ἐμὰς οἵ 
[86 φαγί (13. 495), δὰ τονϊνοὰ ἴμ6 ἀοοίγπα οἱ (ἢς 1464] Κίηργ δῃὰ 
ἰΔεπαδεοά Ζεγαρθα αὶ τ 8 ἴῃ 6 Ἰοηρ-Ἔχρεοϊθα 5οη οἱ Ὠανὶά. 

20. Ου ἴδε σεηυΐϊποηςβ8 οὗ [815 δηὰ ἴδ ἐοἸ] οί νεσβοβ, 866 Ὁ. 30.-- 
2Π] Αἀά, νὰ Κοηη. 250 (ῦ, Ν'2)5, 85 οἰβϑενοζο, Ἔχο. νυν. 15 ἡ. Βοσα ἱΐ 
ψου]ὰ τεϊδσὰ ἴμε παιταῖῖνε. ΟὔὕἍἹ 1' 21. 19,--21. 05)5.»} ὦ δάἀάς, δηὰ 
ἀουδε]ε55 οοστθοῖυ, τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ σμιγνν 13].--ζΠε τντοσάϑ καὶ τὴν 
θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν (Ὦ)), αἱ ἰῃς εηὰ οὗ ἴῃς νεγβ6, οὐ ἴῃς οἴμεσ μδηὰ, 
566 πὰ ἴο μΒᾶνα Ὀεθη Ὀοττονγθα ἔγοτῃ ν. 9, 4. υ.--22. γιΌ 01) ὦ, βασιλέων. 
ΤΆ ομγββίοη οὗ ἴδε δῖ. δυρρεβίβ [ῃδὶ ρεσβδῃρβ [158 ποσὰ νγὰ8 οὐ κί ῃ8}}γ [ο]- 
Ιονγδὰ ΟΥ̓ Ὁ Ὁ»; Ὀυϊ δἴῃςα ἴ86 Ἰΐης 15 δΔΙσεδαγ ἰοῃς ἐπουὮ, ἰὲ ἰδ Ὀεϊίεσ ἴο 

ΒΌΡΡΙΥ τὰς δγί.--ρφ θοῦ Οἱα. πὶ Βδδ. 85 υπηφοσβδῶσυ ἴὸ ἴδε ϑεη56 δη4 



.,,30-28 γρ 

ἀϊδιυτοίης ἴο ἴῃς σγίῆπι. ΤΈΣ τΠοΪς οἴδυβε 15 οταϊ το Ὁγ ὦν", δι ἴῃς 
οὔ δϑίοη 15 ον ἀθην ἀὰς ἴο ἰἢ6 σΑγο 655 η655 οὗ ἃ οοργ ϑῖ, ατεεῖ οὐ Ηςῦ. 
---295 Οὔὐδλ δαἀς καὶ καταστρέψω πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ καταβαλῶ 

τὰ ὅρια αὐτῶν" καὶ ἐνισχύω τοὺς ἐκλεκτοὺς μοῦ" ἀου11655 ἃ πηδυρὶ 8] χὶοββ 
ἱποοσγρογαίςα ἰηΐο 115 ἰεχί.- --ὙΥ ἢ} ΟταΐΖ βυρσρεβῖβ ΥΥγΠ|; νη Η. ΥἹΌΝ. 

ΤΉς ρῥτγεϑβεηΐ στοδαϊηρ, μποσανοῦ, 15 ἘΔ 5} } Υ ἀείεη 5:0 ]ς ̓ξ [Ὡς νΌ. Β6 ἰακβϑὴ ἴῃ 
(δες παίυγαὶ βεηβε οὗ ἀδβοθηάϊηρ ἰπῖο 50:60] ψ Ἀ]ςἢ ἴἴ Π85 ἴῃ 15. ς14 ΕΖ. 225, 
εἰς.--- ε. Ξυρρ] 168. ον; Βαϊ, Ξἰπος θοΐίῃ ἴῃς βθῆβα δηὰ ἰδ σῃγίμτι τα 
οοσορ εῖς νἱϊδουὶϊ ἰἴ, 1 5 θοῖοῦ ἴο ἰσεδῖ (Ὡς σἢο]ς οἰδιιδα 85 ἃ τϊϑίδ θη 
εἰοββ8.--- 5] Βα. δά ἀ5 “Ὁ, θυ ἰἴ 15 ροβϑίθ]ε {παῖ ἴῃς ῥσορῃεῖ ρυσγροβεὶν 
οπχιἰεαὰ ἴἴ, (ἢ ἀνοϊάϊηρ 8 δηι Ὠγοροιογρίβια ἰο ὙΒΙΟἢ 76. 2233, 5ΔῪ 

ῃο οδ]εςοῃ. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοφῖςο 



ΖΕΓΗΑΕΒΙΑΗ ΑΝ ΗἸΒ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΚ. 

Το Ἀοοΐ οὗ Ζεοδαγδῃ οοῃβ5ἰ5 οἵ ἰουτίεεη οπαρίετβ. ΤὮδ ἢγδὶ 
εἶχαϊ ἀγα ὉΠΙΝΟΓΒΑΙΥ σοῦ θα 85 [ἢ 6 τοΚ οἵ ἴῃ 6 Ρῥγορδεῖ ἴο τοῖα 
ἴδογ ᾶζὸ δἰΠρϑυϊοά. ὙὨδ δυϊπουβῃΐρ οἱ (Π6 145ϊ εἰχ ἢδ85 Ἰοὴρ ὈδεῺ 
ἴῃ ἀϊδρυῖο, Ὀυΐ τιοβὲ γεςσεπΐ δι Ποῦ 65 οὐ [ἢ6 αυεποῃ γοῖογ (Β θη 
ἴο ϑοπῖδ οἵἴμοσ δυιῖθοῦ οὕ διιΐμοσθ. ΤῊΐβ ορίπίοῃ, (ἢ 6 ΓΘΆΘΟΠ8 ἴῸΓ 
ψος ἢ 11} ἰῃ ἀυς ἄσμης Ὀδ6 ρίνεῃ, 15 Πογε ἰδ κθη ἴοσ σγτδῃηίοδ. ΤῊ6 
βυ]εςΐ οὗ [15 οσπαρίεγ, ἰΠογείοσα, πιοσα Ἄχδςῖν βἰδίθα, ποιά Ὀ6, 

Ζειδασίδῇ 845 ἢ6 Γανθδ]5 Ὠἱτη56}} ἴῃ [Π6 ἄγϑί εἰσῃς “μαρίεγβ οὗ [86 
Βοοΐκ οδ᾽ θα ὈΥ ἢ15 Ὡδιηθ. 

δῚ. ΤῊΞ ῬΕΒΒΟΝΑΙ, ἘΙΒΤΟΒῪ ΟΕ ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΣΕΤ. 

ΤΟΤΕ 18 ποῖ ταυςὶ ἴο 6 Ἰεαγηθαὰ δρουΐ Ζεοβαγίδῃ ουϊπίάα οἵ δῖ5 
ΡΓΟΡθοῖ68. Α58 ἴῃ ἴΠ6 ο8486 οἱ Ηαδρραΐ, (86 τοίδγθησεβ ἴο ἷπὶ ἰῃ 
ἘΖτ. ςἶ 65 5Ξ'ΊΡΙΥ τεῆςςοῖϊ δῃ δοαυαίπίδποα ψ 1 (8686 υἱϊογδηςαβ ἰῃ 
(86 ἔπι6 οὗ (86 (Βγοπίοῖεσ. ἸΜΏεΏ, μονενογ, Ζο. τ' 8 οουηδίποά 
σι ΝΟ. 12 [86 τοϑυϊὶ 18 [Π6 ἰηἰογοίύηρ ᾿ΐθπι οὗ ἱπίοστηδοη (μὲ Ὁ 
ΖεοδδσΔἢῃ 'τ)ὰ8 ἃ ρῥγίεϑί ἃ58 ΜΟΙ] 85 ἃ ὑσορῃεῖ. ὍὨδ ἔδοεϊ 15 80 ραίθηϊ 
ἰῃδὲ 1 15 ποῖ ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ ἴο οἷΐα 1ηΐεγῃ 8] ενϊάδηςα ἴῃ βυρροτί οὗ ἰΐ 
(175:), ἴοσ Ἄἐχδιιρὶς, Τ᾿ ἤΟσο Ομ πῖρῃΐ ροτῆδρ5 ἀείοςξ ἃ βροοΐδὶ ἱπίογ- 
επί ἴῃ (6 ργεβίβοοά. Οἱ [Π6 οἴμεγ Ὠδηά, ἴβεγα νου] 6 Ὧο 156 
ἴῃ ὕηρ γ7 δ οὐ 8," το [Π6 σοῃίγασγ. ΑΠΥῪ οδἠεςοπ Βαβθὰ οἡ ἴβετω 
ποιὰ δἱ οπςε Ὀ6 ονεγγιοα, [Π6 δῆβϑτεῦ Ὀεὶηρ (Πδὲ βοπλα οὗ (6 
βενογοϑί οὐ Ἴ5Π|58 οἵ [6 ῥγίεβίβ ἀπά [86 ἔοστη οἵ γε ϊϊἱρίοῃ (Π6Ὺ τερ- 
τεβοηξ ἅσα ΟΥ̓ ΤΏ ΘΙ 618 οὗ ἰδεῖς οσῃ ογάοσ. Οὐ 76. κἕ' γ', εἷς. 
Τα σγϑοορηοῃ οὗ Ζεοδασγίδῃ 845 ἃ ργίοϑβδί, ἤθη, 15 θαβθὰ οἡ ἢ 15 

τεϊδήοη ἰο Ιἀο. Βυΐ νῃδΐ, ργεϑςίβοϊυ, νγὰ8 [15 σε ϊδοη ὃ Ασοογά- 

ἴὴρ ἰο ΖΕ. τ [Π6 ΙΌΣΤΔΟΙ τγᾶ8 ἃ ργσαπάβοῃ οἵ ἰδ ἰδίίοσ.0 [ἴπ ἘΖ. κεἷ 
δη 634, Πογγόνοσ, ἴΠ 6 οἢ6 15 “4116 ἃ 5οῃ οὗ ἴΠ6 οἴδοῦ, δηὰ [ἢ15 4190 

ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο 06 ἴῃς τηδδηΐηρ οὗ Ν«. 1215 ςοπηραγοὰ Ὑ] ἢ ν. ὁ, στ Βογα 

4ΤΈο οδευοὶ τεδοσ του ]ὰ παίυγαῖν (ἰπκ 611 ηγοτε οοονίηςίησ, Ὀυϊ, 45 τ|}} Ὀς βἤονσι ἰῃ ἴδς 

[πόρος ρίδοε, ᾿ξ οδηῦοί ὃς εἰϊεὰ ἔος ἴ6 ρύυτγροθς πδπιοῦ, ἔος τε ἐχοεϊ!επὶ τεάβοῦ ἰμδὶ ἰῃ ἰΣ ἢ 

ψκερεσι ίοστα ἰξ ἀοεα ποῖ σερεοβδεηὶ Ζεοδδιείδ, Ὀυὶ ἃ εδοετάοιαὶ γενίϑεσ. ὅ6ε [86 ΟοεαΙΕΏ[5, 

ϑι 
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Ζεοδαγδἢ (Δ Κ68 ἴῃ6 ρἷδος οὗ ἸΔἀο δπιοηρς ἴμε6 οἰὨϊοῖ ῥγίθϑίϑ ὑπ οσ 
Τοϊδκίπι ἴΠ6 8οῃ οἱ [εϑδυδ (]ο5}.8), Ργεϑυμη δ Ϊν ἴῃ ἴῃ 6 ποχί ρσοηοῖ- 
δίίοῃ. [11 885 Ὀδθὴ ἴδκϑη ἴογ στδηϊοά [μδὲ (Π686 ἀϊβογεραπὲ ἀδίδ 
οουἹὰ θὲ δάϊυδιοα ἰο ομδ δηοίδμεγ, απ νδγίοιιβ πηθδῃ8 ἴο [δὲ δηὰ 
ἢδνα Ὀδοῦ βυρρεϑίοα. Α δνουγίίε οοῃ͵]δοΐυγα ἢ845 θθεη [μὲ ΖΕςἢ- 
ΔΙΪΔἢ νὰ βοιῃθε ηθ5 ο8]16 ἃ 500 οἵ Ιἀἀο Ὀεςδιι8ε Βογοοῃϊδῃ, νὮο 

ΓΟΔΙΪΥ νὰ 8 ἢ15 [δίμοσ, γ88 ἀθδὰ ΟΥΓ γγὰ8 ἃ ΡοΓΒΟὴ οὗ σοιῃραγδ νεῖν 
1:|16 ᾿τωροσίδηςθ. Νοῦν, 1 158 ἔσὰς (δι [6 νογὰ 505 18 βου} θη. 65 
ἴῃ ἴῃς ΟἹἀ Τεβίατηρηΐ υϑοα ἴο ἀδποίε ἃ ἀδϑοοπάδηϊς οἵ ἴμ6 (Βἱγὰ οὗ 
8 ὄνϑῇ ἰδίοσ ρεῃμεγδίοη. Τθυ8, ἴοσ Ἵχαιηρῖθ, ἰὰ απ. 2905 1,0 δ8ῃ 
15 οδ θὰ {86 5οι οἵ Νδδου, ἰηϑίοδά οὗ [86 80} οἱ Βείδιιοὶ 45 ἴῃ 2423, 
8ηἃ ἰῃ ἘΖγ. γ' ἘΖΙα 18 “4116 [6 8οῃ οὗ δεγαίδῃ, δ Πουρῃ (ΒοΓα 
μχϑὶ αν Ὀθθὴ δἱ 1εαϑί ἴἤγθα φϑηογδῆοηβ Ὀεΐνοο ἰἤθ. Οὐ. 
: (ΓΒ. ς" ὅ }61 ἢ Ιῃ (86 ῥγεβθηὶ ἰπβίαποθ, Βόνγανεγ, (μαγ 18 ἃ 
5 ΠΊΡΙΟΓ δη ἃ ΠΊΟΓΘ ΓΕΑ ΒΟΉ 8 ]6 8ο] οι οἵ ἴῃ ἀἰπςυγ. [10 15 ουπά 
ἰπ (86 ἔδςοί (Πδὲ ἴῃ [εἐνν5, ἀἰδγεραγαΐηρ οὨγοποϊορίοδὶ οομϑιἀογδ ἢ 5, 
ἰΔοπεβοα Ζεοδβασίδῃ, (ἢ 6 ργορδεῖ οἵ ἴμ6 Ἐδϑίογδοῃ, ἢ ἰΏ 6 ΡοΓ- 
500 οὗ [6 58Π16 ΠΔΙῚ6 Π]ΘΠΠΟΠ Θά ἴῃ 18. 83.2 [Ιη νἱονν οἱ (815 ἴδεὶ 
1 5 τῶοσα ἴδῃ ρσόραθῖς (μὲ [μ6 Βεγεο δ οὗ Ζο. τ 15 ἃ σοττυρ- 
οῃ οἵ 76 ογθο δῇ, [ἢ 6 ΠΔπη6 οὗ [86 ἔδίῃογ οἱ 158184}3 δϑϑοοῖϊαῖε, 

δηὰ [Πδἱ [Ὠογεοίογα (ἢ 6 Ρῆγαβα “6 βοὴ οὗ Βογεο δ ἢ ̓ 18 δὴ ἰῃίογ- 
Ροϊδεΐοῃ ἰμϑεγίθα ΟΥ̓ ϑοβ Ομδ ἰδίας ἴ88δ)ὴ (6 ΟὨγοιΐοοΓ 0 
δοςερίοα [Π6 θονε ἰάθη βοδίοη δηα ἰοοῖ [815 ΘΔ Π8 οἵ βργεδά- 
ἱπρ δἷβ ορίπίοῃ. ὍὨδ οὔ ἱββίοη οἱ ἴ8686 ψψοσγάβ πη Κ65 Ζεοδδγίδῃ 
(86 50 οἵ ΙΔἀο ὮοζΟ, 848 6 ἰΒ 1 811 (ἢ 6 οἴΒΟΓ ρ4β88δρδβ πῃ ΜὨΟὮ Π6 
15 πη Ποποά ὖ 
Ττδαϊοῃ, 88 σοργαβοηιθα ὃὉῪ Ῥϑειάο- ΕΡΙ ρμδηΐυβ, Θογοίμουβ, 

δηὰ δυο δῖι8, ἢ45 βενοσγαὶ ἐϊ6 15 ἩΣἢ γοίογεπμοα ἴο [86 11{6 οἱ Ζεςἢ- 
δύ πο πουἹὰ 6 ἱπίεγεβύηρ ἢ (ΠῈὙ οουἹὰ Ὀ6 5ιιθδδίδῃμ ἰδά. 
ΤὨυ8, [ἃ 5ᾶγ8 (δῖ, ΜΘ ἢ6 σΔΠΊ6 ἔσο ΒΑΡΎ Ϊοη ἰο Ῥαϊεβύηςθ, "6 
ΨΔ5 ΔΙΓΕΔαΥ γγ6}} δαἀναηςσοα ἰἱῃ γεᾶγβ δηὰ δα ρίνθῃ ῥγοοίβ οἵ ἢΪ5 
Ργορῃεῖς Δ 0] ΌΥ ἰογοίο πη ρ νᾶγῖοι5 ἑαΐυγα Ἔνθ 8 πὰ ρεγίοστη- 
πῃ; ΠΊΔΗΥ͂ Γηΐγαο]65.1 ΤὨα ἴδοί 15 (μδι [ἢ 656 5ἰδίεμηθη 8 ἀγα ποῖ ἰῇ 
ΒΑΙΤΏΟΗΥ ὙΠ (86 τηοσγὰ ογϑα Ὁ]6 ονίάοηος οὗ ἴ[ῃ6 ΟΙά Ταεβίδιηθηΐ, 

δοοοσαάϊηρ ἴἰο ψὨϊοἢ, ἃ5 ΔΙγοδαν ποίθα, [86 ῥγορῆεί σδῆια ἴο Ῥ8168- 

ἜΣ ΕΨ ΣΉ ἊΣ Ἰ-: Βίεεκ, 5Κ., τ 
Ἐσι δ ἱεχί οἱ δὲ δεξουμὶν οὐ ΖεοΒατῖ ΔΒ ἫΥ ἴδιοϑς (ἄγος Ἡτίϊοτα, δες δος, το κ 
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ὕπο τ 8 ἢΐ8 ἔδίῃοῦ δπὰ ργοῦϑοὶν ᾿ἰνοά ὑπ] αἴτος (ἢ 6 ἀδαίῃ οἵ (86 
δἰρῇ ῥγίεδὲ ]οβῦυα. (ὕ. Να. τ᾿ δ ᾽5. ὙΤΉς 8δῖεσ ορίἰηΐοῃ, ἴδῃ, ἰ8 
(ἢδΐ Ζεοδ Αγ Δἢ ττᾶ8 ἃ σοι ΑΓΔ νΕΙΥ γουὴσ πλδῃ δ δ6 ΟΔΠ16 ἴἰο 
Ραϊεβπο, δηὰ [δι ἢ6 νγᾶϑ8 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τ268}5 ““Δἀὐνδησδά ἰῇ γεδσβ᾽ ψῇοῃ 
ΒΕ ρυ 1 15Π 6 Βῖ5 ρΡγορβεςῖίθεβ. Ηδ 88 ἀου 11655 γουησοῦ ἴ88η Ηδρ- 
θϑὶ, 5'πο6 6 566 118 ἰο να βυγννοῦ [Π81 ργορῇῃεῖ δὰ ἴο δνο ἰδ 
ἴδε δεοοῃμὰ ρΪδοβ ἴῃ (86 τηονογηθηϊ ἴο Γεβίογα [86 [θΏΡ]6, [8 ἢγϑὶ 
ῬΙΌΡΒΘΟΥ Ρεΐπρ ἀεἰϊνεγοὰ ἴῃ [88 εἰσθιἢ ταοητῃ (1), ψἢ1]16 Ηδρραὶ8 
15 ἀδιοα [ἢ ἔγϑὶ οὗ (Π6 5ἰχίῃ, ἱπ [ἢ βεοοπὰ γεϑᾶγ οὗ ̓ ϑασῖυ8. Οη (ἢ 6 
οἴδος Ββαηά, 6 ςοππυσα ἴο ῬΓΟΡΒΕΞΥ βοῦς ἔπι6 δἰζεγ ἢἷβ δϑϑοοίδί 
δδὰ οοδϑϑά, 815 1.ϑὲ ἀδίβ υἱϊετᾶηςε Ῥεὶπρ 8ῖ8 ΓΕΡΙΥ ἰο (ῃς τηδη οἵ 
Βείδεϊ ἴῃ (ἢ ἐουγί γεοᾶγ οὗ θαγίυβ. Οὐ. γ' δ΄. [Ιῃη ἴδοι Να. τα, 
ὝΒΕεΓΟ Β6 15 διηοὴρ [6 οἰϊεῖ ῥγεϑίβ ὑπάοσγ [οΐδκίπι (ἢ6 50 οἵ 
]οβδυδ, 18 ὑγεῖυ ροοὰ ενϊάρδηςε ἰμδὲ μὶ5 116 νγᾶ8 ὑγοϊοηροα οοῦ- 
ΒΠΘΥΔΌΪΥ Ὀεγοπά [μὲ ἀδίο. 
Τῆς Νεσβίοϑ ρὶνε Ζεοδδγίδη [ἢ 6 ογοαϊξ οἱ Ῥεΐηρ ἃ ροεῖ 88 ψῈ]]} 85 

ἃ ριορβεῖ, δβϑοοδιηρ εἷπὶ 11} Ηδρραὶ ἴῃ [6 δυϊμογβ!ρ οἵ 586υ- 
εἴ8] ρίθοες ἴῃ (ἢ ὈΟΟΚ οὗ Ῥ581π|5.Ἐ 
Τῆς Ομ ϑύδη δυΐδογβ ἄρονα εἰϊθὰ ἄστεα ἴῃ γεροσχέηρ [μ4ἱ Ζεςἢ- 

ΔῊ ᾿ἱνοα ἴἰο ἃ στεαΐ δὲ δηὰ ἀϊϑὰ ἃ πδίιγαὶ ἀθβϑίῃ:; Ὀυϊ ΟΠ 6 ΟΟΡΥ οὗ 
Εφίρβαῃηΐυβ ((οά. Αὐγυπίαηυ5) 534γ5 [δὲ ἢ6 ψὰ8 ρυΐ ἴο ἀεαῖἢ ὈΥ 
]οαβῃ, Κίῃρ οἱ Τυάδῃ, ἰῃ οἴπεσ πογάβ, ἰάθη ῆε5 Ηἷπὶ πὶ ΖΕοοδα- 
Δ (ἢ 6 80ῃ οὗ [ϑῃοϊά4, ἴῃ 6 βίογυ οὗ ψτοβ6 τηδγίγγάοιῃ 18 (οἱ ἴῃ 
2 (Β. 2439. 1 9θετὴβ ἱπογθαΐθ]α [μὲ Δὴγ ὁπ βῃου]ά τηδῖα 30 
εἰδείην ἃ τηϊϑίακο, θυΐ [15 185 ποῖ [8.6 ΟὨΪΥῪ γος οὗ 1. ΤΟ Ταγ- 
ξυμ ἰο 1,8. 222 .8}15 ἴῃ τηδγίγγθα ργορμεῖ “Ζϑοβαγδῃ ἴδ 6 5οὴ οἵ 
ΙΔ4ο.᾽ ἸΤηάορα 1 ἀρρεᾶγβ ἰῇ ἴῃ Νενν Ταβίδιηθηΐϊ, ἴοσ σι θα, ἴῃ 
Με 2255, τὰς Ἐνδηρε σὲ γεργθβϑθηῖβ [65:18 88 υϑίηρ (ἢ 6 Ἔχργεβϑίοῃ 
“ἴτοπι (86 δ]οοά οὗ ΑΡεὶ ἴ!6 τἱρμίθουβ ἰο ἴῃς Ὀἱοοά οἵ Ζεοδαγίδῃ 
(86 800) οὗ Βογϑοδῃ,᾽᾽ Βα [4115 ἰηΐο ἴῃ6 5ΔΠ16 ΟΥΓΟΓ. 

ὝΒοετε ͵ἰβ ΠΟ Ἔβοδρὲ ἔσοτῃ [ἢΐ59 οοποϊυβίοη. [Ι͂η ἴῃ Βγϑὶ μἷδος, ἴΠ6 Ἰοχὲ ἰβ υῃ- 
διδδαϊϊδ οἷς, ἴθ. Ῥῆγαβο νἱοῦ βαραχίον Ὀεΐηρ ἃ58 οἶδα ΥῪ σεηιίης ἃ5 ΔΩΥ͂ ΟἿΠΟΣ μδσῖ 
οὗἷξ. ὝΠετε ἰ8 ΟὨΪΥ ομδ 128. (ν) οὗ ἱπιροσίδιιοςς ἔγοτι ψ Ὡς ἢ ἰ ἰ6 νη ηρς, δηὰ 
ἴμδὲ πα ἴξ ογίσίηδιν. Α5 ἔοσ ἴῃς οοηὐδοῖυγο [δαὶ Τ7εβοίἀ8 νγᾶ8 αἷἰϑο οδ)]εοὰ 
Βειεςοδίδη (1υἱδὸ 1), ΟΣ μδὰ ἃ 8οη, ἴ6 ἔαῖμοσ οἵ Ζεοβαγίδη, οὗ τ8δὲ πηι 

46 ΤΉς Οτεεκ Νετείσε [845 .ιἰς Ὠδπὶς ἴῃ (δε ἐ[|{.5 οὗ 137 (133) δῃηὰ χ4ς-140 (146-140); ἴ!ε ΟἹὰ 
᾿λύπ ἰπ ἰδὲ οὗ Σεῖ (112): ες νυ χαίο ἴῃ ἰἢοδο οὗ σὲὶ (112), σά |. (146 [.): ἀπά [ὃς ϑγιΐδς ἴῃ 

ὕχοοε οἵ τ2ς ’. (126 ,.) διὰ 145-148 (146-148). 



84 ΖΕΘΟΒΑΒΙΑΗ 

(ΕΡσγασά, Κρ. ἀδγ ευσπς. Οεεοἶ.3, 422), οὐ {πὶ Ζεςδιατ δ [Π6 δοὴ οὗ 1ἀο 
δεῖν !ν δυβετοα ἴπδ βαῖης ἔδίε 85 ᾿ΐβ ἘΠΏΔΌΡΥ ὑσεάδοοϑϑοσ οὗ ἴῃ 58 πιδὸ Π8ΠΊΟ, 
ἴῃ ψΕϊοδ ΔΩ μᾶνς ἴδεη σεΐυσε, ἴδετε 15 ποῖ (δε 5Β᾽ 'ἰσῃῖεβὶ ἰουπαδιίοη ἔοξ 
ἴΏδη,. 

Τῆδ ἀνδηροὶϑί 8 “Ὁ ]Ποττοᾶ, ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ ἴῃς δυΐδον οἵ ἴδ ἰηΐοῦ- 
Ῥοϊδοῃ ἱῃ ΕΡΙΡΒδη1ι5, το αυοία8 ἔγοτῃ Μαίίζεν [6 ρΏγαβα “Ρ6- 
ὕπνο ἴῃ 6 τε Ρ|6 δη [86 4118γ,᾽᾽ θυΐ ὈΥ 7Ἔγοῖο, (γγϑοβίοτῃ δηὰ 
ΤΊΔΩΥ Οἴμεγβ."͵. ΤῈ 15 οἶθαγ ἔγοσι ἴῃ ἀρονα αἰϑουπείοη ἰῃ81 ποϊπίηρ 
5 Κηονῃ οἱ ἴῃ οηά οἱ Ζεομαγίδῃ. Τῆς ἀϊβουδβδίοη 1[56}{, Πούνονου, 

ΌὈΥ 5δονπηρ (μὲ [ῃ6 διῃοϊθηΐβ οοηίουπάοα Πῖπὶ ὙΠ [ἢ 6 5οὴ οἱ [6- 
Βοϊάδα, 88 4130 ρίνϑη ἰο ἴῃς σοῃ͵εδοΐυγε ἰΠαἱ (ΠΟΥ 4190 πιϊϑίοοκ Ὠΐπ 
ἴον [86 50} οἵ [ΘὈΘΓΘΟ Δἢ, πδτηεῖγυ, ἴῃ Ζς. τἷ, ἱποτεαβθά ρ] δι 510} }{γ. 

ὃ 2. ΤΗΕ 5ΤΕΌΟΘΤΕΕ ΟΕ ΟΗΑΡΤΕΒΒ 1-ὃ. 

ΤΠ ρεηυΐηθ Ργορμεςῖεβ οἵ Ζεομδγίδῇῃ ἔοσπὶ ἃ (οἱ γα ὈΪΥ οομβἰβίθηξ 
δηά πιο] 1]  ΒοΪ]6. ὙΠ ογα 15, ἃγϑί, ἃ πογίδίοσγυ ἰτοάδυςἕοη (τἶ ἢ), 
ΟΥΡΙΏ4]}}γ, ἰο υάσε ἔτοπι ἴῃς ἀδίε ῥγεβχϑα ἰο 1ἴ, δὴ ἱπάδρεμάθηςξ 
ΡτορβθοΥ. ὙΠ τηδῖῃ ὈΟΟΥῪ οἵ [ῃ6 οοἸ οςοι (157-632 πδίυγα! ν [4115 
ἰηῖο ἴνο ρᾶγίβ, (ἢ ἢγϑὶ οἵ Ὡς} σοῃ 5155 οἵ ἃ 56.165 οἵ εἰρη ν] βίο, 
δᾶ οἢ ψ1} 1158 ἱπίογργείδοῃ, ζο] ον ὈΥ ἃ ΒΡ] τ ΘΠ ΊΆΓΥ ἀθϑογρ- 

οῃ οὗ ἃ ΞΥ 1108] οὶ ψϊς ἴῃ6 Ργορδεοῖ 15 οοσητηδη δά ἰο ρδγ- 
ἴοση. Τδα βεοοῃά ραϑζγί, Ἅἢ)8. 7 ζ., οοῃίδὶῃ8 ΟὨΪῪ δὴ δοοουῃὶ οὗ ἴῃ 6 

ΤῊ 55] 0 οὗ [Π6 πηθη οἱ Βεῖμεὶ ἀπά [πε ογδοὶε ἰῃδί [Π6 ργορμεῖ νγᾶ5 ἰῃ- 
βίγιιοίοα ἴο ἀο νοῦ 'ῃ γαϑροῦϑ6 ἴο {Πεῖγ ἰπαυῖγυ, (Π6 1451 ραγαρταρἢ 
οὗ ψ ὮΝ ἐγ 15:65 ἃ 51 4016 οοΠο]ϑίοῃ ἕο ἰῃ 6 ἐμ γα Το] Θοοῃ. 

ὃ. ΤῊΕΞ ΤΕΧῚ ΟΕ ΟΗΑΡΤΕΒΒ 1-ὃ. 

ΎΠ666 ΠΠδρίεγβ ἢᾶνο ϑυβογεά τηυςῇ 1655 δἱ ἴῃς Πδηά5 οἵ Θαϊΐογβ, 
ΓΕ 96 Γ5 Δηἀ ΠΟΡΥ 5.8 [Π8η ἴῃ 6 ὙτΙΠηρ5 οἱ ϑολθ οὗ (6 οἴδεσ ργορἢ- 

εἰ58. 5681}, 11 οδηηοΐ ἴῃ βι]ςί 685 θ6 58] ἃ ἰῃδι (Π6Υ ᾶνα ῥγοϑογνοὰ 
[πγουρῃουΐ ἰΠεὶγ οὐὔρίη 4] ἔογτη ἀπά τηϑδηΐηρ. ὙΒΟΓΟ 18 ὑσοοί οὗ 
115 αἱ ἰῃ6 ΥΟΓῪ ουΐδεῖ. [11 τνγᾶ8 νυ Ἱ 6 ΠΕ 4 Πα Ὀϊ ψΠ ΖΕεΟΒαγΔἢ ἴο 
ἰηἰτοάυςς 18 υἱίογαησεβ 1} ἃ βἰδίοιθηΐ ἐγεαυθηΐ ἰῃ [6 ὈΟΟΚ οὗ 
]ετεοιαΐδῃ, παιηοὶυ, “ΤΏ πνοσγὰ οὗ Υδηποθῇ (οἱ Ηοϑβί8) οδπης ἴο τη, 

ϑαυηρ.᾽ Αἴ ΔΩΥ ταῖσδ, ἴἴ οδὴ 6 5ῆονῃ ἰῃδὲ 6 υϑοὰ 1 ψβοηονοσ 
1 τγὰ8 Δρριοργίδίβ. Νον, πονεένογ, ἰῃ σογίδί ἢ οᾶϑ65, (ῃΠ6 ἢγϑι 85 

δΊλΚο (118) οὐδ ΔῺΥ τεΐεσοηοο ἴο ἔπε ραγοπῶσε οὗ (ἢς ὑσορδιοῖ, 



ΤῊΕ ΤΈΧΤ ΟΕ ΟΗΑΡΤΕΕΒ Τ-ΥΠῚ ὃς 

εἰνεη ῥἷδοα ἴο (86 [ἰγὰ ρεζϑοῦ. Ομ οἵ ἰῃ6π ἰβ ἴῃ αἷ, τῆ ογα (86 
οὐϊῖον οὗ (ἢ ςοἸ]εςοη, ᾿π5ἰ68Δ6 οὗ ργρῆχίηρ ἃ {Π16 ρίνίηρ [6 ΠάπΊ6, 
ἀδῖε, εἴς., οὗ (8 Ργορδεῖ, δῃά ἴδῃ Ἰεανίηρ ᾿ἷπὶ ἴο ῥργαβϑθηΐ 18 οτῃ 
ΟΥΘ 6. [1815, 45 ἀϊὰ ἴῃς οὐϊΐογ οἱ Γογοιΐδῃ, ἢ845 σόνθη ἃ βἰαϊοιηθηΐ 

οἵ ΗΪβ ον ἰηίο [ῃδ οὗ ἢ15 δυΐμογ. Ι͂ῃ 1ὖ δπὰ γ7, οἢ (ἢ οἴμογ μβδηΐ, 
ὙΏΘΓΕ [Π6 ΓΔΙΔΠ]ΠΑΓ βἰδίετηθηϊ 15 ΘΙ ΘΓ ΠΘΟΘΘΒΑΓῪ ΠΟΙ ΔΡργορσγίδίο, 
8ῃ ἱπ)] ΔΈ 0ἢ οἵ 1ἴ, τι (ἢ 6 [τὰ ρόγβοη, δ88 Ὀθθη ᾿ηβογίθα, πηυςοὶ ἴο 
(δ οοηζυϑίου οὗ ἴῃς ἰπουρῃί} τεδάάοσ. [ἢ ομϑ οᾶ56 (75) ἰῃ6 βαὰθ 
βογί οὗ ἃ βίδίειηθηϊ 885 θδθδὴ ἰηϑεγίθαἀ ἰηΐο [6 υγ416 οὗ 8 ρᾶγᾶ- 

ἐταρἢ, σοσγα 1 βεραγαίεβ 4 ἰογηιΐα οἵ οἰϊδίοη ἔγοπι ἴῃ 6 πογάβ8 
ᾳυοίοα, ἴΠ6 οαϊίος Ὀεΐηρ᾽ τηϑ]οἃ Ὀγ (ἢ δ} 18 “ὙΠ. 5811} Ὑδ8}- 
πεὶ,᾽ σι ἢ τ ]ςἢ ἴ[Π6 ποχί νογϑα Ὀδρίη5, ἱπίο συρροβίηρ [μδῖ Πα μΒαά 
τεδοδ δα (ῃς Βερπηῖηρ οὗ ἃ ὨΘῪ Ῥσορῆθογ. Τλεβα σμδηΡ65 566 
ἴο δανὸ θδθὴ τηδάς νῇθη {Π 6 Ργορῃθοΐοϑ νοσε δα ἀθά ἰο (ἢ 6 ςοἸ]δοἰΐοι 
Κπονῃ 88 “ἼΤὮ6 ΜΙΠΟΣ Ῥιορδείβ.᾽ Ὑδοῖα δγὰ οἵ οΓ5 οἱ ἃ ἀ"ΠἜἔεγ- 
εηἴ ΠΒασδοίεσ, ἴο 38 Ὠοϊῃϊηρ οἱ τλ6Γα τη βία 65 (δὶ ΤΥ πᾶν ὈδΘΘα 
δ 6 δὲ ΔΩ Ὦτπηθ 5ίπος ἴμ 686 ογδς]6β8 Ὀδοδτια Ρυ]1ς Ργορεγίγ. 
ΘΟΙΏ6 οὗ ἴθ τ ΔΓῈ ῬΌΓΟΙΥ Θχρίδπμδίοσυ. Α 51}1016 Ἔχδιηρὶθ οἵ [818 
εοἶλβ5 15 16 οἶδιιϑο, εὐλέοϊ ἐς ἐμὲ φηιορ, ϑμοδαί, ἰὰ τ. Μοτγτα ἱπ- 

ρΡογίδῃϊ 15 [6 ἜἘχρδηδέοῃυ οὗ (6 ΠΙΙὮΥ ψαττηοηΐβ 11 πῃ] ἢ 7οϑῆυδ 
ν͵3 οἰοίῃοά ἴῃ χ', δηά [ῃαἱ οὗ ἴῃ Ἔρθδῃ ἴῃ ς΄, Ὀοϊ οὗ ψΈΣΟΒ ἃγα 
ΟἰθΑ ΓΙΥ ὀχορθῖοδὶ χίοβθοβ. ὙΏΘΓΕ 15 Δηοῖ. οΪ455 οἱ 8.565 ἴῃ ψ Ἐ]Οἢ 

ἴῃς ἱεχὶ 15 ἐεχραη δά ὃν ἴῃς δάἀάϊίοη οὗ ἀείδ1}5 οὐ οἴμογ γηδίζεσ βυρ- 
φεϑιοα ἱπ οογίαϊη οοηποοΐοηϑ. ὙΠΟΓΟ ἃγὰ ἃ ΠΌΠΟΙ οὗ ΘΧΔΙΏΡΪ68. 
566 [6 ρῆγαβο, πον ΟΝ α δα ποτε, ἴῃ. τὸ, ἀπά ἰ86 ραγοιιῃοίίοδὶ 
εἶδυϑε, απ ἐδε τρί τυας ἐπ ἰμιεὶν ευηρς, οἱ ς᾽, θὰϊ ΘΘροο Δ! ἰῃ 412 
ἴδ ΘΠΠΓΟΙΥ ΠΕῈῪ ἰδδίυγε ᾿ηἰτοάἀπορα ἰηίο ἴμ6 νἱβίοη οὗ ἰ! 6 ροϊάδῃ 
ἰδ!ρ. ΕἸΏΔΙΪΥ, ἴθ ΘΓ ΔΓ6 ἃ ἔε ο4568 ἴῃ ΜὮ]Οἢ ἴ.6 ΠὨδηρα8 οσ δά ϊ- 
ὕοπϑ ἃγὸ οἱ (86 πδίυγα οὗ οουσθο 008 γοργεβοηηρ [ἴῃς 4685 οὗ [6 
τεΥΪβοσ γαΐμο ἴπδη οὗ (8 οτἱίπαὶ δυΐβογ. 866 25.(1͵5, στ ποτα 1εγαεῖ, 
δί ᾿εαϑὲ, 15 8ῃ ἰηϊογροϊδίοη, Ὀυϊ Ἔβρθοῖδ!ν 615, ἤεγα [Π6 πᾶπια οὗ 
]ορδυδ 885 Ὀδθϑῃ βυῤϑβειυϊοα ἴογ ἰμαἰ οἵ ΖεγυῦΡαθοὶ. Ὑῆδθ6 ἀγα 
Ὀυϊ Ξρθοϊπηθη5. ὙΠ6 ΓΟ] ]ονηρ (40 ]6 ἰ8 8η αἰϊετηρί ἰο βῆογ ἰο ψδδΐ 
δχίεπὶ ἰδ6 ἀοἸ  θογαῖθ τηοάϊβοδέοη οἱ (Π6 [ἀχί ἢ45 ὈδοΏ οδιτὶ θά, 4150 

ἴῃ τί ἀσρτος ἰΐ 48 βυθεγοά ἴγοσῃ δ ἘΠ Οἢ8, οχη βϑίοη 8 δηά α15- 
ἰογοηϑ [ἢγουρᾷ [με ἔδυ οὗ οΆΓΕ 1658 οὗ ἱρῃμογδηΐ ἰγϑηϑοτρογβ. ΤῊΘ 
ΓΕΔΘΟΏ8 ἱη ΘΔ Οἢ (856 Ὑ1}} οοτης ἰδίογ. 



ΖΕΓΗΑΞΙΑΗ 

ΤῊΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ, 1-1Π. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΘ. 

1, 1. Ν᾽22)7--ἰ 02} 13] 

2. ΤΏο ψὨοΪ6 νοσβο. 

3. ΓΊΜΣΥ---ΝΣ 

4. 

-. 

6. 

". 51 -οΟπ͵κΊ 

Ὁ να --- ἢ 

8, Ὁ1κ---252 

Ιη. 

Ἰ)χ 8. 

21:19. οὔτύγγ ὈμΜΎυ ΓΝ 

αἵ τ, 

ΔΗχᾺ ὍΣΩΝ ὙἼπηῦ 

ΟΜΊΘΘΙΟΝΒ. 

θππ αὔΐεσ ϑουνυῦ, 

ὈΥῪΣ δἴζοσ ἢυῦ. 

ΠΣ ὉΣΠ τυ ὃν ΝῸ δἱ 
ἴδε Ὀορίηηϊησ. 

γ θεΐοσε ὃν; 1 ἔτοτα 
οὐ Ὅν οὶ. 

ΓΊΝΣΥ αἴΐζοσ ΠΣ, 

ΣΝ δίζοσ πῦνὶ, 

ἘΒΒΟΒΒ. 

ΤΣ ἴοσ ϑὸτῦ Ἴπν3; 
ΠΝ ὍΝ ῸΣ Ὁ κ, 

ὍΣΝ3 [0Σ ὯΝ). 

ΣῊΝ ἽΝ ἴὸσ ϑλμῖ, 

“οΝο ἤοσ Ὅν. 
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ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΖΕΓΟΒΑΞΕΙΑΗ, 1-Ν11]. 

ΑΘὨΘΙΤΊΟΝΘ. ΟΜΊΙΘΘΙΟΝΘ. ἘΒΒΟΒΒ. 

1,1. [505 οἵ Βεγεολέία]} Τὰαε ξὶπρ αἴϊετ  αγίμς. 
-2γορλει. 

24. Τδὸ ὙὮΟΪ6 νοσβο. 

3. 3811:}--- Ηοβί3.3 

". τυλιεῖ ἐς ἐπε ν»ιομίβ 
δλέδα; οαρεέ--- 
σαγίηρ. 

8. "πο εάδ οπ ἃ δαγ 
λογϑε. 

'γχι, 

νενν Ὀεΐοτε ση ΡΥ. 

15 |μὲ εἰσ τιομίβ ἴοτ 
οη ἐδε ἤγει οἵ (δὲ εἰρἐκ 
μομἧ; ἰὁὸ Ζεοδμαγίαλ 
ἔοτ ἐο ᾽πε. 

(αἱ! ἰο ἐδε γενημπαμὲ ο7) βαϊά ἴοτ σαί. 
ἐμὶς ῥεοῤίε, αἱ ἴῃς Ὀ6- 
Εἰπηιηζ. 

Απά Ὀεΐοτε δε; ὕγονι Ὀ6- 
ἴοτε γομ ευἱϊὶ ἀδεάς. 

οἵ Ηοςίς5 αἴϊες γαδινελ." 

.χΚ. ]εγαοεὶ αμπαᾶ 7 εν} 517 Ὀοΐοτγα τουλαΐ 
Σαΐενι. 

5 

5, (ο ἀξεεονε “ἤδη. 

ΤᾺΣ σηρεῖ ο7 Υ απιυεξ ἴοτ 
ἐμὲ »ιαη. 

δαγὴηρ ἴον [9 μιξ. 



88 ΖΕΟΗΑΕΙΑΗ 

ΤῊΗΕ ΤΕΧῚΤῚ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΚΙΑΗ͂, 1-νΝ]Π]. 

ΑὈΣΙΤΊΟΝΒ. ΟΜΙΒΒΙΟΝΒ. ἘΒΈΒΟΣΒ. 

{τῇ 1 κι ἴοσ υὔκ,; 
ὈΝΜΟΣΣ ἴοσ Μ6)5; 
ὃκ ἔοσ ὃν. 

481. 

ε.3, ΛδΝ δ σ ἼΘΙ. 

13, ΝΥ ΓΟΓ 35). 

4.4, 

.,5, 

1048. ἡ θεΐογα 10); ῬὩἽἼΜΞ ΟΣ »ὩἽΝ2. 
ἔου---ν5 

ιι Ι , 

12,8. π υν-τ ΠΝ ἢ Βεΐοσε 22. 

1,9, 

19. 

101, Ὁ ζοσ Ὁ; 

ΣΟῚ [ἴοΣ |59᾽. 

16,1, 

τ}, 

3,1. ΔΥΝ ΔΓΟΣΥ ὉΝΝ, 

1. ἽΝ δέιοσ ἼΌΝΝ). 

2. ἽΚ ΟΣ ἴοσ νῖν ἽΚΡΟ. 

4. Ἴ")»»--- ὉΝῈ ἽἼΣΝ τὐϑϑτνῖοσ ἸΔΝ υύδϑτι, 

Φ. “ἽὉΜῚ Ὁ2ῺῸ δἵϊοσ Ὁ. )2. ἸΌ οσ Ἰο δι, 

6. 

). ΟΠ ἴοσ Ὁ 5 ΠΌ. 
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ΤΗΕ ΤΕΧῚΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΞΕΙΑΗ, 1-1Π]. 

ΑΣΘΙΤΊΙΟΝΒ. ΟἸΜΊΙΒΒΘΙΟΝΒ. ἘΒΒΟΒΒ. 

1523, ἈΟΡΉ. ἃ τπᾶρ ἴον ἐμαὶ; ὠῤ᾿ ἡ εὰ 
ἴος μρὶ }Πεἀ ἐμεηεϑείνες; 
ἐο ἴοΣ αραΐηςἰ. 

41{3, 

15, ἐο κὲρε αἴϊεν 1 Ξαἱά. 

31, αὐας ροΐπρ 7ογίδ ἴον τὐας 
δἰσπαϊηρ ἰδέγα. 

“3, 

ε|3. 

"͵ απὰ Ὀεΐοτε Λεε; ἃς ἐδ 70Μ7 ἴοτ ἰο ἐδ 70Μ7. 
͵,).ονυ---κ-ὶϑ  αδιοελ. 

τ ἐδ) ἀσμρἧδεν οἵ. 

1, αὐἰεν ἐδ 6 κίον Ἀ6] ἐμὲ Ὀεΐοτε ερίονγ. 
δεπὲὶ ΜΕ. 

". 

μ - 

μι 0 ᾽Μμ6 ἴοτ ἰο δέ; 1 υυἱῷ 
ἀτυεῖ ἴον κε ιυὲ!! ἀιυεὶ!. 

ΩΝ 

ΩΣ 

8,1. γαδιυεῖ Ὀεΐοτε «ποισεά. 

4. ἐπε αηρεΐ ο Ὀεΐοτε Υαἢ»- 
“ὐε}.! 

3. δε Ἄπεε. ῷ ἐδε ἀπ ρεῖ οὗ 

4. απὸ εξ 5αἱά---ἰἧεε. σπα εἰοίμεάὰ ἐδεε ἴος ακπὰ 
εἰοίδε μὲν. 

ς. απὰ 1 «αἱά. εοοάϊν Ὀεΐοτε σαγπεης. | ἰεἰ ἐβόηι ῥμ ἴος απὰ ῥμ. 

6. 

,. Ιη ἴοσῃι. 



ΖΕΓΗΒΑΞΕΙΑΉ 

ΤΗΕ ΤΕΧΊΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ, 1-|ῃ}. 

ΑὈΡΙΤΊΟΝΒ. 

. ΤΣ 2351 

ΩΣ 

ὄρ 

Τῆο δητἶγο νοσβα. 

. οκνὃ 

ΟΜΊΙΒΒΙΟΝΒ. 

γὺ ὃκ Ἰοὺ δἵϊεσ 
ὈΣΌΡΌ. 

ὧὧκ 

ἜΡ τ Ὁ αἴζον 59), 

ἘΒΒΟΒΒ. 

ΘΝ ἴοσ ἼΘΝῚ; ΠΣ ἔος 
ἈΓΣΥ; ΓΛΡΧῚΟ Πρ ἴος 
ΓΥΡΣΙΟΣ γον, ὨΥῸΣ (οσ 
ΠΥΣΧΑ 

ΤΣ ἸΝὉὉ ἴοσ ΓΌὉὉ ΟΣ 
ΠΗ ἸὉ Ὁ. 

ἭΝ ἴοῦ ὉΝ). 

ἫΝ ἼΩΝ Ὁ (ΟΜΝ ΣΝ "5 
“π0(). 

ΤΡ ἔοσ ὈΓΙΡ Ἢ, 

ὩΣ ΠΙΌΤ.5 0. 52 ΠΙᾺ 



ΤΗΕ ΤΕΧῚΤ ΟΕ ΓΟΗΑΡΤΕΕΘ ΤΓΎΙΠ ΟΙ 

ΤΗΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ͂, 1-Ν|1]. 

ΑΣΤΙΟΝΒ. ΟΜΊΘΒΘΙΟΝΞΒ. ἘΒΒΟΒΒ. 

3,8. ον 7{0γ5--ξδξίποοί. 

9. ἰο. 

10. 

4,1. 

2. ξευεη.3 ἦέ Ξαἱά ἴον ] ἑκαϊά; ἴῃ ἃ 
ἴοσιω; δέευεμ ῥὲῥες ἴοι 
ἐμ:α ϑσευεη ῥίῥεδ; δὲ 
ρλὶς ἴον ἐπε δοιυὶ. 

4. ἐμὲ δοιυΐ ἴοτ Τ οὐ ἐμὲ 
ἰανεβ. 

4. 

ς. 

6. δαϊὰ ἴοι Ξαΐλ. 

νι 78ο αγὶ ἐποι, τιομηαΐη, 
ἴοσ ον 1 ιυὴϊ παῖε 
ἐδκε τιομηαΐη (Ὁ). 

8. 

9. ἐποι, σμαΐ!, ἴον γὲ 5δα], 
ζηοιυ. 

10. 

ΙΣ. 

12. ΤΏε δητγα νεσβα. οἱ αἴϊεσ ἀΐξδολαῦρε; ἱμίο 
ἐμε Ὀεΐίοτο, δπα δοιυΐ 
δἴϊον, ροίάφη. 

13. ξΣαγίηξ. 

14. ἰο»ηὲ αἴϊοσ σαἱά, 

ς,1. 

2. 

3 ὃγ »ῦ παριξ 7}αϊδοῖγν αἴϊετ οὐ οὐδ οἱάς ᾿ΐξε ἐξ Ὀπὶος 
: διυεαγείλ. ἴοσ λοιυ ἰοπρ ποι. 



92 ΖΕΓΗΑΞΙΑΗ 

ΤῊΗΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ, 1-11]. 

ΑΣΌΙΤΙΟΝΒ. ΟΜΊΒΒΙΟΝΒ. ΕΒΒΟΒΒ. 

5. 5. 
6. ΣΌΝ 

. 

9. Ὁ5)0222 ΠΥ 

4. ὈἿΌΝ 

6. 5 "δε 

8. ὮΝ 

10. ΝΥ 2 

ΙΙ. ΠΥ ΣΗ-- ΔΌΡΥ 

12. :᾿ ΟΝ 91. 
ΠΑ ΟΕ ΔΊΔΡΟΙ 

13. 

14. ΤΒς δητίσε νϑῦβ6. 

1ς. Ὀ5οΝ τ ΛὯν 

ὌΝ ἜΣ δἰϊοσ Ἵμθοη; 
ὃν δίτος πὸκ, 

ΟἽ γον ὃν δἴξοσ Νὴ, 

Ὦ δίϊοσ ΓΌΡῚ. 

δνθμθγ, 

ὉΣ)}» ἴοσ Ὁ Ψ. 

ὑκξ ἔοσ ὃν. 

ΠΡΡΣΠῚ ἤογ πη ῆ, 

ἼΝΣΝ.Σ [0Σ ἸΜῚΣ, 

ΟΥΌΜΣ [οὉΓ ὈΝΟΝΝ; ἸΝῚΣ 
ἴοτ ἸΝΣΝ. 

πρὸ ἔοῦ πῶ; τὐπ [ῖογ 

ΓΝ; ΓΝῸΣ ἵν ΐοα 
ἴον τιν; ἼΓΝ ἴοσ Ὁσν; 

ἮΝ2 [ῸΓΣ Μ2. 

ΠΥΟΡ ἴοσ ΓΙ. 
γδΝ ἴὸὺσ Ὀσοῦν. 

ἽΜΏ5 ἔοῦ Ὁ)". 

ΓΟΣΣΣ ἔοσ ΓΆΟΡΩΣ; 

ἴοσς Ὁσῖσι, 
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ΤῊΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΚΙΑΗ, 1-Ὁ11]. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΘ. 

5, 5. 

6. Αηά ἢο 54145---ἰαηὰ 

ΦΙΥΟΉ. « 

6. Τλαὶ ἐπ ιτυδίοδ. 

8. »κ"ὲ αἴϊετ εαἰϊεά. 

. ἐπ. ἱκαέ ἀαγΥ απὰ 
ἐν. 

11, ακπὰ ῥίασο---ῤγὲεςί. 

12. δαγίὶμῇ ἵπῖοε; αμὰ 
μριυαγάὰ --- Υα}»- 
«ὑεξ. 

11. 

14. ΤΏ ΘΏΌΥ͵Ε γοσβο. 

;Σς, Ακὰ ἐξ «λα]}--Οοὐ. 

ΟΜΊΘΘΙΟΝΒ. 

ἐμαὶ τῦας τῥεακὶπρ ιὴξ 
γι αἴϊεν απρεί; ἰο αἴϊετ 
ἐλιέ5ε. 

ἰο {86 ἐεαξὲ σον αἰϊον 
ξο 7ογί ἢ. 

ἡ αἴϊοσ ρίασε. 

απὰ ἴο “7οΞςίαδ. 

ἘΈΆΒΟΒΒ. 

ἐμεὶγ εγὸ ἴον ἐδμεὶγ ἐη- 
ἐφμέϊγ. 

09 ἴον πολ. 

δἕδ ἐμαὶ δὲ ἀεῥοςϊεά ἴοι 
ἐμέν 5μαὶΐ ἀεῥοσὴ δεν. 

μαυε ροπό 7ογίδ ἰνῖςο ἴοσ 
55α}} ρο 7ογίλ. 

{μὲ ϑίγοηρ ἴον {δε δαν; 
δανε ρομξ ὕογίμβ ἴον 
5μα}} ρο 7ογί. 

Ιη ἴδε ἔοσπι οἱ ἑαξε; γον 
Ἡεἰάαν ἴον Ἡεἰάαγ; 
ονι Τοδίαμ ἴον Το- 
δία; ὕορε 7εάαϊαλ 
ἴον 7εἀαΐαϊ; ποι ἴοτ 
μἔἔ ἰβεηι; μα ἴοι 
δανε, εονξ. 

ογοιυης ἴον ογοιυη. 

ἐο δέηε ἴοσ ἰο ἐλέη. 

ἐκγορ ἴον γὶρμὶ παμά. 

αμπᾶ ἰο Ἡεη ἴον ἐυέπ ἴο 
ἐδοηι. 



94 ᾿ς ΖΕΟΘΗΛΒΙΑΗ 

ΤΗΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΗΒΑΚΒΙΑΗ, 1-ΥΠΠ|. 

ΑὈΘΡΙΤΙΟΝΞ. ΟΜΊΒΘΙΟΝΒ. ἘΒΒΟΒΒ. 

7, 1. ῬΌΣ2 : Πλ )᾽-ττῦνὴ 

2. ΡΝ προ ἔοσ 

ὈΝΌΝΣ ΩΝ. 

3. οΝῸ: γ Βείογτε ᾿ονδι, ΠΣ ἔογ [22; ὝΣΣ ἴος 
ὝΝΩ, 

4. 

ὃ; 

6. 

η. ὯΝ ἴον πῦμ. 

8. ΤὮε δητγα νοσβα. 

9. “ονἢ 

1ο. ἡ Ὀεΐίοτε Ὁ. 

ΙΣΙ 22 ἴοῦ Ὁ8)9. 

12. ἸΠΥῚ2 :ὈΛ2 ὨΜῚ 

13. ΓΊΝ2Υ---ὶ] 

14. ὈἼΨΌΝΥ ἕοσ Ὁ ΡΌΝ; Ὁ οσ 
ὑκ. 

8,1. ὧνμ δίίδν ΊΚΩΣ. 

2. ΓΊΉΊΜΩΥ δίίοσ. ΙΔ, 

4. Ὁ Ὀείοτε δν 

6. ὉΠ 1.255 
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ΤΗΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΒΑΕΙΑΗ͂, Γ-ΝἩ|1}]. 

ΑΣΘΙΤΊΟΝΒ. ΟΜΊΒΘΙΟΝΒ. ἘΒΒΟΒΒ. 

Ἵ, 1. {κε ιυογά---Ζεοδα- 
γίαβ; ἐμ Κιείειο. 

2. ἐλαὶ Βειδεῖ Ξε 5. δ 5 6 
αμὰ Κερενι- πποίολ αμπὰ 
δὲς νιέη ἴον ἐδαΐ ἐκε 
"πη οἵἨἩ Βειμεὶ δε". 

4. δαγέηξ. απὰ Ὀεΐοτε ἐο ςῥεαξ. ἰο ἴογ ἐμ Ὀεΐοσςε ἐδ )6 πόμξε; 
αὐείαϊμὶηρ ἴοσ οὐ αὖ- 
σἰαΐη. 

4. 

5- 

6. 

η. ϑίχη οὗ δος. ἔος ἐδέξε 
δίϊεν γέ ποί. 

8. Τς εἐπίῖγε νεγβα. 

9. Σαγίπξ. 

10. ΟΥ̓ Ὀεΐοτε α ΞἰγαΉρεγ. 

ΣΙ, α δαοξ ἴον ἐδπεὶν δαελς. 

12. δυέπ ἰδ τοογάς; 
ἐκγοιρὰ ᾿ἰς “ῥἣ- 
ἡ. 

11. 20 186]}--- Η ο:!5. 

14. 1 «εαμογοὰ ἴοτ ὧδέ 5εαὶ- 
ἐεγϑ; ΡΟΝ ἴοτ ἰο Ὀε- 
ἴοτε αἱ ἐμπ6 παῤΐτοη-:. 

8,Σ. ἴο 6 αἴϊον Ε7ο5|5. 

1. οἵΓ Ἡσοεςίς αἴϊετ Υαδιυνεδ. 



ΤΗΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΗΒΑΚΙΔΑΗ͂, 1-Ί1]. 

ΑὩΘΙΤΊΟΝΒ. ΟΜΊΒΘΙΟΝΞΘ. ἘΒΒΟΆΒ5Β. 

ΔΌΣ 5555 

ΣῪ ίοσ. »ῪΝ. 

δκσν ὯΝ} 

Ὑ ἼὉΝΜ3 

ΓῸΝ3 οὐδ᾽ ἔοσ οὐ Ὁ). 

. ὨΙΝΣΥ Ρ 3. 
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ΤΗΕ ΤΕΧΊΤΊ ΟΕ ΖΕΓΗΑΞΒΙΑΗ, 1-Ν|1. 

ΛΑΌΌΙΤΙΟΝΘ. ΟΜΙΒΒΙ͂ΟΝΒ, ἘΒΈΒΟΒΒ. 

8,8. 

9. ἐπε ἐεμεῤῥίεξ 9 δε 
διὴμ. 

1:ο. 

ΙΙ. 

12. δορά ἴον 1 ιυἱϊ :Σοιυ. 

13. απὰ ἤομὁ οἵ 15γαεῖ. 

14. αϊά Υαδισεῖβ οἵ 
ἩοΞ:.3 

Σ5. 

16. γιωλ.3 }εαοσοίωμὶ ἴον ῥεγζεοί (7). 

Ι). τολίολ. 

18. 

10. 

20. 

21. ἐυεη.--- Η οεί5. 

23. 

Τη τη ἷσ ςοπηδοιίίοη τηδηϊίοη 5δου]ὰ ὃς πιδάς οἱ ἃ ς88ς ἴῃ Ὡς ἢ ἃ ραβϑϑᾶσε 
825 Ὀεεῦ ἰΓδηβίοεστοα ἔσοπι ος ρἷδος ἰο δηοίοσ. ΤΒς ρδϑδᾶρε ἴῃ αᾳυςδβίίου ἰ5 
475 διὰ ρῥδσίβ οἵ νν. "94 10. Ὑγ Ϊἰς ἢ, 88. ψ|11 θ6 ὀἐχρίδίπθὰ ἰδίοσς, βεδη ἴο θεϊοης 
δὶ ἰἢς εηὰ οἵ ςΒ. 6. 



οϑ ΖΕΘΗΑΒΙΑΗ 

ᾧ 4. ΤΗῈ 5ΤΎΤΕ ΟΕ ΖΕΟΒΑΒΙΑΗ. 

ΤΠ δηλ γϑῖβ, [Π6 τοβ0}15 οἵ πῃ ΐϊο αν Ὀθοη ῥγοβοηςοὰ ἴῃ (ἢ6 
ἰογοσοίηρ ἰ80]6, γγα8 ἈΘΟΘΘΒΑΓΥ͂ ἴο ἃ σοττοοῖ δηὰ ἀεδίθηβ:0]6 ορίηίοῃ 
ὙΠ} τείσεγοηςς ἰο ΖΟΟΒΑΓΔἢ 85 ἃ ττίτοσ δηὰ [ὨΪηΚου. Νον [Πδ( ἱἰ 
885 Ὀεοθῃ τηδάς, ἴῃ6 ποχί 5ἴ6ρ 15 ἴ6 ἀἸβοιιβϑίοη οἵ [86 {Π ΟΓΑΓΥ ἴοστὴ 
οὗ Ὠἷβ ργορῇδςοϊθβ. ΤὨς ἢγϑί [Δςϊ [Πδ 5.165 οὔθ οἱ ἰδ κίηρ ἴῃ μαπά 
(ἢε86 υἱίογαηςαβ 15 (ῃδί, ὸ ἴῃο86 οἱ Ηδρραὶ, [ΠΟΥ ἃγὰ 411 ἀδίϑά. 
ΎΤτυς, ἴῃ ὕνο ο8565 (ἢ6 ἀδίο8 ἀγὸ ἀοίεςῦνο, θυὶ (15, δἱ Ιοαϑί ἴῃ ἴῃ 6 

ἄγϑί ἰηβίδηςςε, 15 ποί ἴῃς ἔδυ! οἱ [ῃ6 Ργορῃεί. ὙΒΟΓα 866 }18 ἴο Ὀ6 
ὯΟ ΓΟΆΘΟΠ ἴογ ἀουρηρ ἴΠ6 οοτγοοῖη685 οἱ 656 ἀδί68, Ὡ]ΟὮ ἀγα 

οοππγηγδά ὈΥ ἱποϊ 6.18] τεΐογθῃςο5 ἰουηά ἴῃ [Π6 5ονεγαὶ ργορῃδοῖεβ. 
ΤῊι5, ἴῃ 12 (ἢς ρεῦοά ἀυσηρ ψ]οἢ (ἢ 6 768 ἢᾶνο βυβοεγοά ἴσοπη 
(δε ἱπάϊφηδίίοη οὗ ὙΔην ἢ 18 Θαν ΘΠ γεᾶγϑ, ὈΓΟΌΔΟΪΥ, 845 Ἔσρ  αἰη δὰ 
ἰῃ ἴη6. σοτητηθηΐδ, ἃ τουπα Ὠυτηθεγ ἴοσ ἴΠ6 δἰχίγ-ϑενθη (Πἱ Βδα δεῖΐα- 
ΙῪ εἰαρϑϑά βίπος [6 Ὀοχίπηΐηρ οἱ (ἢ (αρενιγ. 866 4150 45 δῃὰ 
65, ἔγτοτῃ νηΐ οἢ ἰ( ἀρρϑδγβ (μδί, ἤθη {Π 656 ρα ββαρθβ ἡ σα τε, 
ΜΟΣΚ οἱ [Π6 βθοομά ἰδπρ1]6 ῃδα Ὀδοη θαρυῃ, δυΐῖ [86 ϑἰγυσίυγα Δα 
ποῖ ὈδδΩ οοτηρίεἰοά; δηὰ 55, ἴγομη Ώ]ΟΝ ἰΐ 5θ 5 ἴδὶγ ἴο ἰῃῖ6Γ 
(ἢαἱ 1 τγᾶβ8 πεαγίηρ οοπιρ]εἴοῃ, ἃ5 νου] ἢᾶνα Ὀθεὴ ἴΠ6 ο856 ἴῃ (ἢ 6 
Τουγίῃ, 1 1 ννὰβ βη ἰϑῃ θά ἴῃ ἴῃ 5ἰχίῃ, γϑᾶγ οἱ ασίυ5. (ὕ. ζει. 6᾽5. 
Τ 15 αϑο ποίθνόγίῃυ [δι (ἢ6 ρῥγοόρῇθοῖοβ οἱ Ζεομαγίδῃ, ὑ811|[ὸ 

ἴῃοβε οἱ Ηαργαὶ, ἄγε, οσὐὁ ψεγθ, 4}} τυ (6 ἴῃ (ἴῃς ἢγϑὶ ρεϑοῆ. ΤὨϊβ 
ἴαςϊ 5 δοτηθνῃδὶ ορϑουγοα ΟΥ̓ οἀϊίοτί4] δ οη5, νι ϊςἢ, Πούενοσ, 

ΔΓΘ ΘΔ ἀοίεοιοά. ΤΉυ5, ἰἰ ἰ5 ἐνϊάοηι (μδὲ ἴῃ τἶ δηὰ γ' ἴῃ πᾶγηδ 
δηἀ ραγεηΐαχε οἵ [86 ῥγορῃϑί δὰ βϑϑοοῃμδσυ. 90 δἷϑο γ᾽ δπῦσα. 
Ιη 8, ου [6 οἰδεῖ Ὠδηά, 0 ᾽κμ6 Ὧδ5 ον] ΠῪ Ὀδθη οπγϊἰοἀ. ΤᾺ 5 
ἀϊγεςοΐ, ῬΈγβοηδ] πηοάδ οὗ ἀἰϑοοῦγϑθα τὺ ἰπογοΐοσε θ6 τεραγαθα 85 
αυϊΐς ἃ5 ομαγδοίε 5ς οἱ ΖϑοθδγΔ 5 βίγ}6 ἃ5 1ΐ 15 οἱ ἰπδί οἱ ἘΖΟ- 

οἰ 6]. Ὁ Τι 15 οδἱουϊαίοα ἴο Ἔχοϊΐα (ῃ6 Ιηἰογοβί, πα βοοῦυγα ἴΠ6 οοῦ- 

Βάδηςο, οὗ {Π6 τοδάθυ. 

Α πόζα ἱπηρογίδηϊ [δδίυγε οὗ (Π 6 Ῥγορῃθοὶθβ οἱ Ζεοδαγ δὴ 15 (ἢ 6 
ΒυμΏΡοΓ οἵ νἱβίοῃβ {8 6Υ οοηίδίῃ, (μογὸ θείης Ὧο ἔεττεσ [ἤδη εἰρδξ 
ἴῃ ἴῃς ἢγεί 5'χ οδαρίεσβ. Νοί (μὲ (818 νγὰ5 ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΤΙ6Δ5 ἃ ΠΟῪ 
τηοθίῃοα οἵ οοηνουίηρς τοὶ σίου ᾿μϑισυςοη. Απιοβ, ἴῃ6 οἱἀαϑὶ οὗ 

ΦΙΩ Ἐς τνν. 33ε ανο Ὀεεῦ δὐδεύ, δῃα ἰῃ ν. Ὁ "ροῦ τη" οὐδδηρεοὰ ἴὸ “αροῦ δἶσ),." ὙΤτογΥ, 
580Τ. 
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ἰδς τι πη Ργορεΐβ, Ἐπ ρου ἴΠ δ; ΠΟΓ Μψὰ8 ἴμεσα ἃ ἔπη ἴῃ [ἢ 6 
δἰϑίοΥΥ οἱ ἴῃς Ἑσἤοϑϑη ὑθορὶς ἤθη [ΠΟΥ ΤΕΣ ποῖ ΤΟΤΕ ΟΥ 1688 ΡΟΡ- 
αἷᾶτ. (ᾧ. 1[5.6. Τμυ58 ἴῃς ψογὰ ““νἱβίοῃ᾽᾿ δοΐιια}ν Ὀδοᾶπι6 ἃ 5γ}- 
ΟΠΥΤᾺ ἴῸΣ ΡΓΌΡἤθοΥ. ΤὨΐβ8 πηοίμοά οἱ ργεϑεηιδοη---ἴοσ ἰἴ ΔΠΑΙΥ 
θεοδπιῈ ἃ ρΡυτεὶγν ΠΣ ΟΓΑΣΥ ἀσνίοο---ἶΒ ἰουηά ἰῃ 118 τηοβί οοτωρί εἴα ἀ6- . 
γεορηιϑηΐ ἴῃ [6 θΟΟΙΚ οἱ ΕΖεοϊκῖεὶ. [158 ποὶ ΕΖΕοκίοὶ, δούνενεσ, ἔσγοπὶ 

ψὨοπ ΖΕΟθ ΑΓ Δἢ Ἰοαγη θα ἰο 056 νἱδίοηβ, θυΐϊ Ατηοβ. ΤῊΪ8 18 οἶθαγ 

ἔγοπι ἴῃ 6 ΨΑΥ ἴῃ ψἱςἢ Πα 0.868 ΤΠ ΘΠ, ΠΑΠΊΕΙΪΥ, ἴῃ ἴουΡ5, δπὰ ἴογ 
[6 ρυΓροβθ, ποῖ οἵ βπυυϊδιην ἴῃ ἢ 8 ρθΟρΙῈ στοαὶ Ἔχρεοίδ 98 ἴοσ 
ἴῃς υΐυγο, Ὀυΐ οἵ ἱπηργοϑϑίηρσ ὑροη ἴποπὶ (6 ἰ6β8οη8 οἱ (6 ραϑδῖ 

διὰ (η6 υγρεοηΐ ἀφιηδηάβ οἱ [6 ργεβεηῖ. Ὑεγείογθ, τυ οἢ 88 ἢς 
(δυρὰϊ ὈΥ ν᾽ 5ἰοη5, ἰζ νου] Ὀδ ἃ τηϊϑίαϊκε δῃὰ 8δῃ ἰη} 51. 6 ἴο 041] ἢΐπὶ 

ἃ ΥἸΞΙΟΏΔΙΥ. [Ιη ἴδοεΐ, (Π6γα ἰ8 ποπα οἵ (ἢ ἰαίδγ ρσγορμεῖβ γῆ 18 ἸΟΓ 
88Π6 8Δη4 ρῥτγδοίίοδὶ. 

Τα ᾿ΣΤΟΓΑΓΣΥ͂ ἰοστὴ σμοβθη ὈΥ ΖΕομδγίδῃ, ἴῃ βρῖ16 οἱ ἢΪ8 ἑοῃ 638 
ἴοῦ ν᾿ 5:08, 18 ῃοΐ 830 ΡοδίΟΔ] 85 δῖ οὗ πιοβέ οἱ (6 οἴει ργορδείϑ. 
ἴῃ ἰαςὶ ἰἰ 18 σοηογα! νυ ἰηδὲ οὗ ογαϊπαγν Ηρθῦγονν ρσοβϑα. ΝΟῊῪ δηὰ 
[86η, Βονγανογ, Ἔβρθ ον θη ἢ6 15 ἀοἰ νοσίη  Δῃ ΟΧΡΓΘ658 τ 58θρ6 

ἴτοιῃ ἔδησε, μ6 [4115 ἰηΐο ἃ τη γί τγ1ς 4] τηονεπιοηΐ, δηὰ πιοϑί ἴτγο- 
φυσητὶγ ἰΠδΐ οἱ ἴῃ Ξεοοπα 56ϊδῆ. [ἢ ϑόΐὴβ ᾿δβ68 ἴΠ6 τ 108] 
ΡΆββαρο ἷ5 80 βῃοσί, σοῃ δἰ ΠΡ ΟὨΪΥ ΟἿΘ οΥ ἴννγο 1η65, (ῃδι ἰΐ 18 ἀουδί- 
{ 1 [86 ῥγορμοὶ γγὰβ σοῃϑβείουβ οἵ δι ρ]ογίηρ (ἢ 6 πιεῖ 1.4] ογτῃ. 
ἴῃ 1τ' δ ἴθογα γα ἔσο βυς ἢ Ὀἱ(5 οὗ ΡΟΘΙΓΥ: 

Βε ποὶ ἶξε γοων ,αίμεγς, ἰο τυδοης δε 7ογηεν ῥγοῤἧείς ογίεᾶ, ταγίηξ ; 
Τῆς ταν Υαδισεΐ οὐἩ Ηο:ίς, 

Κείκρη ὕγοῆε γοι ευὴ τυαγ5, 
γέῦ, ἥγονε γομ εὐ ἀεξεᾶς; 

διῶ δεν ἀϊά ποί βοαγ, πον ὁϊά {867 ᾿δείομε ἰο νεξ, ταί Ψαλιυεΐ. 
Το 7ζαἰδεγς,---ποΐεγα ἀγὸ ἐΐλεν ἢ 

απὰ ἰμ6 ῥγνοῤῥεῖς,---ὐο ἐδ ᾿ἶνε 7ογευεν ῦ 

Τῆς ἢγϑβὶ οὗ (656 ἀἰ5: 105 ἡδίυγα Πγ ἀείδοϊ 68 1156}{ ἔγτοστῃ [6 οοΏ- 
ἰεχί, δαΐ (ἢ 6 Βεοοηα 56 6.8 ἴο ὃ6 ἃ ραγί οἵ ἴῃ6 ἀϊδβοουζβα ἴῃδι ΓΊΘΓΟΙ͂Υ͂ 
ΒάρΡεἢ5 ἴο Ὀ6 τὨγιβηοδ]. Τα [15 Ἰδιῖεγ ἄγ ἴῃ 6 ρᾶγα]}16] οἰδιιβε8 
ἴῃ 19 χ"" 47 82.390. ὙΤΉοΓα ἅγα οἴποῦ οᾶϑ68 ἰη ψῇΐϊο ἴῃ6 το] 6 
Ρᾶβδαρε 158 τ γι γλϊ δ], οΥ πιεαπί ἰοὸ θΡ6. Βγίοῖ βρθοϊπιθῃβ οἱ (ἢ Ϊ8 
βογί ἅγα ἰουῃμὰ ἰπ “2 82 (ἀἰϑε,.8) 17 (εἰβίγςἢ) 85 ((εἰγαϑες ἢ). 
ὙΠοβε οεἰϊοὰ ἔγομι 82 ὑ ἀἰογ, ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃ Ἰεηρίῃ, Βαϊ ἴῃ τηβαβυγα 
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Μογϑονεσ, [6 το Γαβιςἢ 18 ἢοΐ 88 Βυτηπιο ΓΙ 8] ἴῃ ἴοστη 88 ἰΐ 15 ἴῃ 
οοῃίεηί. [ἡ 85 " τς δυίΐδοσ 866 118 ἰο ἢᾶνε δραπάοηδὰ ἴδε δἰϊεπιρὶ 
ἴο Ὀ6 ροείίολ]; Ρυΐ ἃ ἰΠ]8}0:ς ἢ οὗ ἰοηρ ᾿ὲπ65 οουά Ὀ6 ρῥγοάυοςοά ὉΥ 
ἀγορρίης (᾿6 ρῃγαβο δίαγίπρ ἐπ ἰδα εἰγεεὶς ἴτοτα ν. Ὁ. ὙΒΟΤῈ σα 
ἴδγδα οἴμογ ραβϑᾶρζεβ 'η ψΐςἢ ἢ6 56 618 ἴο ἤδνα ἰηϊοπα ρα ἴο [Ο]]ΟΥ 
ἴῃ 886 πηδᾶϑυγθ. ὙΠΕῪ ἃΓὰ ᾿ἰΡ 5 47 δηὰ 6᾽20-15 ἘΔΟἢ οὗ [Ποῖ 
οομίδίηβ ἰἤχοα ᾿ἰη65, ἢ ἃ σξϑυγα ἰπ ἴἢ6 τἀ 16. [πῃ ὁη6 Ῥᾶ9- 
βαρα, “4.10.1. Ομ την ν. ᾿Ρ (Πογα ἀγα ἴὮγθα γαίμοσ ἰδπι6 {π|5- 
εἰς δηά ἃ 8] αἀἰβίς!. [{ 58 (ἢ 5 ἴῃς ἸΙοῃρεβί οὗ [ῃ6 ρΡοείίοδὶ Ρᾶ9- 
8868 ποίεά. ὙΤὨδ μα ἰη 612 ἢ, Πογγανοσ, ἴῃ 15 οτ ζίῃδ] ἔογτῃ 5 ἴῃ 6 
βεϑί δχϑιῃρὶα οἱ (18 ἔοστῃ οἵ οοπῃιροβίἴοη ἔτοπι ἴἢ6 μδηά οἵ (ἢ 
Ρτορβεῖ." ὝΠΕΓε 18 ποῖ, ούγανεσ, βυδηοΐοηι ἀἰ ογοηος ἰη [6 αυ8]- 

1 οἱ ἴῃ6 1481 ΟΌΓ ΘΧΔΙΏΡΙΕ8 ἴο αγγδηΐ οὐδ ἴῃ δἰ υξηρ ἴΠ6πὶ, 
ΟΥ̓ εἰἴΠογ οἱ μοῦ, ἴο ΔΩΥ οἴδεγ ἴδῃ Ζεομαγίδῃ. ΕἾΏΔΙΪ, ἴπογα ἃγα 
ποῖ ἐπουρῇ οἵ [8656 ραββᾶρεδ οἵ 8}} Κἰ πάβ8 δη 40.8}1{168 ἴο γσὶνε Ηἷπὶ 
ἃ εἰαίτηῃ ἴο Ὀ6 «4116 ἃ ροεί. ΤΏ ϑρθθοῆοβ ἴῃ ΗδΌΓΟΝ ΡΓΌ86 δ Γ6 
ΓΘ] ΠΟΥ οδϑβὲ ἰῃ ἃ τρίτο] ἔοστω. (7. αη. δα" 7. 

ἘνΘΓΥ ττιϊογ, ἐνθ ἴΠ6 τηοϑὶ ὑγοϑϑῖς, [88 ἢ18 ἰδνουσίία ἰοστη8 οἵ 

εἐχργεβθίοῃ. ϑοιῃθιπιε8 ΠΟΥ δα οτίρίπδὶ τῖτα Αἰ πηβο!, θὰ (8 ΟΥ 
ΔΓΕ οἰΐθῃ Ὀοστονγθαὰ ἔγοπι οἴμεσ διυίῃοσβ. [ἢ (Π6 ΪΌΓΙΘΓ (8456 1Β6Υ 
Ὀεοοτηα ἴΠ6 ἰδ 6- τ δγκ οἱ ἴΠ6 οΥἹρπαίοσ, αἰ ηριυ ϑηϊην Ηἷτα ἔγοπὶ 
811 οἴμεγϑβ; ἴῃ (ἢ ἰαιίοῦ (ΠΟῪ ΤΥ Ὀ6 Θαυ δ! υϑεία] ἴοΥ οτος] ρυγ- 
Ροβεβ. ὍΤῇδ ῥγορμοὶ Ζεομαγίδῃ μδὰ ψνογάβ, δηὰ ρῇγαϑεϑ, δῃ ἃ οοῃ- 
βίγσυςοῃ5 (Πδἰ ἢς ῥτγείογγεά ἰο οἴβογβ. 

ΤὮε ἐο]]ονίηρ τὸ βοπῖε οὗ ποτα: 
Τῆς ωονὰ οἵἨὨ Υαδιυελ οανιε (τυα5) 0 μ6 ἰΒ ἰτοαυδηξ ἰη Τοτοταϊδῃ δηὰ ἘΖε- 

οἰεὶ. Οτὶρίπδ}}γ 6 εἰπιε8. Τδως σα κ Υαλιοεῖ ο7 ἩοΣίςΣ οοςσυτβ ϑοπιει πος 
ἰῃ [εἐγοτηΐδη, Ὀὰΐ 8 σοπηρασγαίίνεϊν τόσα ἰγοαιθηΐ ἰη Ηδσραί. Ἡδτεε ἰὶ ἰ5 υϑεὰ 
17 ἔἰπιεβ. [π᾿ σἱϑ δηὰ 83 ΓΊΝΩΣ (0545) 45 τ ϊ ΠΟΙ οὐὨ ἀπν ἰηρὶν Ὀδδα 
οὔτ. ΓΚ «λαὶ (ποῖ ἐλα ζηοιυ κα! γαδιυεῖ ο7 Ἡοςίς δαϊδ σομ! τη6 ἴο 
γοι (ἐλ66). Οὐ.ν. πλι 249 618, ΤὨς ἱπδηϊίνε Ἴδν δ (ςαγήρᾳ) ἰδ ποιοθ δ ]γ ἔτο- 
αὐεηΐ ἱῃ ἰΠδϑε ἙΠδΡίοσβ, οσσυστίπρ 20 {ἶἰπης5. ΤῪα Ζιογὰ οἵ ἐμ6 ιυλοῖε φαγίλ ἰς 
υδεὰ ΟὨἹΥ ὕνίος, θυ ηοἵ αἱ 4}} ἰῃ ἴῃς οἴβεσ ὑγσορμεῖίοδαὶ ὑοοῖκβ. ΤῊς γβεϊοσγίςδὶ 
αυσδίοη ἰ8 ἰτεαυσηῖ ἰη Τοσεταϊδῃ δηὰ Ηδσραὶ. Ηδτε ἰξ ἰ5 υϑοὰ τΣ {πης5. ΤῈ 
Ῥαγιςοΐρ!ε ἰ8 υδεὰ ἰῃ οσεγίδίη οοηδίτυςιοη5; τυ ΣΝ, το, τ δουῖ ἰδ, τσ τηδα; 
δάνεγθία!ν, ) ἔἶππεβ. Απιοηρ ἴδε νογὰβ τεχαγαςα 85 ςπδγαςίοσγίβες οὗ Ζοοιδ- 
τὶ ἢ 8 βι}]ς δσὸ: τῆς ὑγοπουη οὗ ἴδε ἅγϑιὶ Ῥοσβοῦ; ΟἿ]Ὺ ἰῃ ἰτ5 Ὀγίοοσ ἔογτα, 5): 
ἐακο ῥίοαξεγο, ἍΛΩ, οἱ ὙΔΏΝεΝ, 3 εἰπιοβ, ο΄. 18. σ41; ῥώγρῥοσθ, ὈΌϊ, οὗ ὙΔΕ ἢ, 

4 Τῃ δ} (δε βαϑδδσος οἱ, ἐχοερὶ 24Π0 8... δυςὶ Χργοϑοίοῃ δ8 οὐ Υὶ απισεΐ τουδὶ Ὀς περὶ ες 
85 [Δ]}Πξρ ουἱοίάς ἐς τηειγί δὶ δοεῖ. 
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3 Ὄπιε5, ο΄. 7ς. 4328; αῤῥέδαξε, τίγγ, 3. εἰπιεα, ο΄. 7ε. 261; ῥγοοϊαΐνε, πα, 4. τἰπιεϑ, 
(;. 15. 405. δ; γεναπαη, υμν᾽, 3 Ππη65, ο΄. Ηρ. 113; γείεγη, τὶ, 6 υϑεὰ δάνεγ 14} 
ἴῃ ἴῃς 5εηϑς οἱ αραΐη 3 {ἰτη65, ς΄. 7ς. 184; ἀτοεῖϊ, Ἰυῦ, οὗ ὙΔΏνςΝ, νος, οὗ πλδη 

οῆςε, ζ΄. ΕΧ. 292; »εἰόσί, Ἵν, 8 ταςβ, ο΄. Ης. 25. Ἐρσ ἃ υ11ὸσ ἰδὲ, νυ ἢ βοις 
ἀουνυ] Ὠυτθετβ, ϑεες Ἐςκαγάς, ΖΑ ΚΣ)... 1893, 1το3 7). 

1 ἰ5 εἶθᾶγ ίγομῃ [86 ἀρονς 1151 (αι [ῃς ἰδληριᾶρα οὗ Ζεοπαγίδη ση- 

ποΐ Ὀ6 ς4]16ἀ οτρῖπαὶ!. Ηἰ58 ἐανουγὶία πηοάδθ5 οὗ βρθϑοῇ δῖα δἰπγοβὶ 
σου ἜΧοο Ρ( ΟΣ ΥΟΓῪ [Δ ..}}18Γ ἴο ἰδ βιμάἀεηί οὗτπς ΟἹ Ταβίαγηοηί. 
Ηε γροὶ ἴδοπλ ἔγοτα ργεσθαϊηρ ῥσορῃείβ, θείης, {κὸ Ηδρραὶ, πχοβὶ 
ἰμάἀθθιθα ἴο 7ογοπ δῆ. Ἰπάθοα, ἢ οὐαβ ἢ18 Ὀγθάθοθβϑοσβ ΠΊΟΓΘ 

(84π [π6986 ἙσΠδγαςίογιϑ!ς Ἔχργαϑβϑίομβ. Ηδ Ὠΐπλ56} τόσα (88η οὔ 6 
Γοτ]45 ἢΪ8. ῬΘΟΡΙΘ (μὲ ἢδ 8 ΟὨΪΥ γρϑδίίηρ [86 τηθββαρα οἵ “(ῃς 
ἰοστοῖ Ῥσορῃείβ᾽ το (ῃεἷγ [Δ 6γ58, τ΄ 7. 12 87, δῃηὰ ἢΐ5 Ῥσορῇθοῖθβ 
βῆονν [δἰ ἢ6 νγᾶβ δοαιιδίηϊοα τ] ὩΘΑΥΙ͂Υ 411 [86 Ργορῃεῖοαὶ θοΟΚ8 
δηα Ὀοιτονϑα [1 ὈΟΓΑ]Ὺ ἔσομαι ϑενογαὶ οἵ {Π6γ. 

ΤΉς (ο]]Ἱοννίης, ἀτὸ ἴτε Ῥαββδροβ ἴῃ Ὡς ἢ Παῖς ἰς ον δηοα οὗ τῆογα οσ 1658 
ἀερεπάεξηος οἡ Ηΐβ ὑσγεαδοεββογβ: ΕἾγϑθὶ ΓΠΟΓΟ ΤῈ Βούὴς ἰῃ ψὶοἢ [6 Ῥσχορδεῖ σϑ- 
Ῥτγτοάιοεβ ἴο ἃ βτεϑῖοσ οσ [1655 εχίςηϊ ἴῃς ἰδησίιιᾶρε οὗ οἴπεσβ: τ, Κείμνη ὕγοιε γΟῺ 
ευΐ ιοανς, γεα, γον! γοω ενὴ ἀεξεάς, ζ΄. ε. 2.5. 15,45 Υαληιυεῖ οὗ Ηοςίς ῥωγ- 

βοφοὰ ἰο ἀο ἰο ᾿ς,. . . 0 κα! κε ἄοπε υἷι ὡς, ο΄. 1,8. αἱ, αὐ Υαλιυεΐ τοῖν! 

εονεοτί Ζίοη, ζ΄. 15. ςτ8, αι, δύήΐεηοε, αἱ Πετἧ,, δείοτε Ὑαλιυελ 70γ κε μαι 
γομεοῦ πήπεσο 7γονι λὲς ποῖγ αδοάε, ο΄. ἨΌ. 2395. 4ω3,1ς ποὶ ἐδὲς α ὁγαπὰ ῥἰμοκεάᾶ 
7 γον δὲ ἡγεῖ ζ΄. ΔΙᾺ. 41}. 4χ10. ὑπηἀ εν κε υπό απὰ {86 ἤρ ἵσεε, ο΄.Μὶ.44. 85,1 ὴέγ 
“Καὶ δὲ ἰο "6 α ῥεοῤίε,απὰ 1 τὴ δὲ ἰο ἰδδηε α Οοὐ, ο΄. ΕΖ. ττῖο χ628,)Ώ. 1. 8. 
Τλε ἐατίὶ «μα ῖ γίείά ἐς ῥγοάμοε, ο΄. Ἐ2. ,45:. 81,7 ῥμγροςξεά ἰο ὅο γοι ευἷ. .. 
απᾶ ἀϊά ποί γεῤέηὶ, σ΄. 1ε. “35, Τὶ ἰ6 μἱδίη ἔγοτι {Ππ 686 ἜΧ ΠΡ ]65 [Πδὲ Ζεςδασγίδῃ 
ἴοοῖκ πο ρῬαΐπϑβ ἴο γτεργοάιος ἴῃς Ἔχδοῖ Ἰνογάβ οὗ φασί ἰεσ τίσ. ὙΠΟΓΟ ἰ8 ποῖ 8 
Ρτεςοΐϑε ηυοϊδοη δπιοηρ ἴποσῃ. 

Ιῃ τὲ Ρδββαρε8 {π8ἴ γεπιδίη ἴο ὃς οεἰϊε πα ῬδΥ5 511}} [655 δι ἱδητίου ἴο ρἤῆγαβε- 
οἷοσγ. ὅϑοηιε οὗ πε πὶ ἃγα ΠΊΘΓΕΙΥ 4]} ἰοη5 ἴο ὑγενίοιιβϑ υἱΐϊεγαποθβ. 112 ἢδ χοὸ- 
ἴετϑ ἴο ἴπε ϑονυεη γοδγβ οἱ Ϊο. 251, σ΄. Ζς. γ8. 11} τῆς 268] οὗ ἴπε παίοη8 8 Θ0Π- 
ἀεπιηοα 85 ἴῃ 15..4)5,ς΄. 18.1τὸ (-. χἰϑὶ5η βυ ρβίδηος 18.472, θυ ϊ [ΠΟγῈ 966 5 8150 
ἴο δε δῃ Δ] υβίοη ἴο ες. 3133, ἍΜὲ σχραπὰβ ἴῃς (Ππουρσῆϊ οὗ 6. 31.359 δηὰ 15. 
405 (-; ο΄. α15ο 15. 543. ΔΝ 566 Π1|5 ἴ0 ἴανα Ὀεξδη βιιρμεβίεα Ὦγ 15. 45 δηὰ Ηχ. 13 

οἵ α΄. ἴθ ἰς 3 γ᾽οβ8 βιρρεβίεα Ὀγ ΕΖ. ς10, Δηα 4153, αὐίεν ἐπε σίου δὲ Ξε! εξ, 
δ ἀποῖμον ρμἷοκβ βιρρεβίεα Ὁ ΕΖ. δ. Σ'Μϑ. οἡ 7 τὐὴ τυανὲ με} λαπά, 8ὲςὲ 
ἶα. στ 1οδϑ, 4.811 (Ὧδ6 Ήγαθο, Ω". παιίοης, μοϊηϊβ ἴο Μὶ. 42, σ΄. 15. 23. 
2.12. ἀξ τοῖν δνπά ῥίεατωγε ἐπ 7εγμσαΐδηξ Βοοτὴβ ἴο ὈῈ δῃ δάδρίδιἊζοῃ οἵ [53. 14}. 

43, ἰῆς τείεσεηος ἴο ἴῃς 5'λοοί ἰβ ἃ ρἴοβϑ, δι ἴῃ 612 (Πογο 8 ἃ σεηυΐης ομς τὶ ἢ 
δ εὐκίεηος οἱ δοηιδίηϊδηος νὰ 76. 226. 45 5 8 νατίαἴίοη οἡ Ηχζ. 25. 638, ου 
τὰο 1.8 οὗ ἀδοιδσίηρ Ὑγαῖὰ ὮΥ Ῥυηὶφ τησηΐ, δες ΕΖ. ςἰδ, εἴς. γη91., [ἢ6 Ῥτορπεῖ 
μλ5 ἰῃ σηϊηα δυο ρδβϑβδαροβ 85 πὶ. 55 Ηο. 68 15. 1161. ΜΙ. 65 76. γ5 5. ἔοσ ἴῃς 
Ρἤῆγαβε ἡγμέ ἡμϑίίσε, 5ες ἘΖ. 188. γιῖ α εἰμδδογη ἐπομ δεν τΑΑῪ ὉΣ ἃ Του ἰϑοεηοδ 

οἵ Ηο. 4:5, πὰ εἰοβῥῥεὰ ἰμεὶγ ἐαγς οἱ 15. 610, 85, οῃ 2Ὺ}:6 ἡ λ7μ οἷν, 5εῈ 15. 1᾿ἱϑ, 

-- 

ί 
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87 5 ἃ τετηϊηΐίβοεηςς οἱ 15. 4156 1-. 8.9. Σ, οἡ 16! γον παπᾶς δὲ εἴσοηρ, βεςὲ ᾳ. 
24. 8:10. ἃ τοίεσεποοδ ἴο Ηρ. 18 215 1. οὗ (Ὡς σοηάϊτουα ἴμοτεο ἀσθοσί ρθε. 8: ὦ. 
ἴδε Ῥχγοπχῖϑε οἱ Ηρ. 218 {. 5 τερεδίεά, ζύ. Ησ. τ|8, 819, τς ῥχσορδεῖ τῇδυ με]! 
δανε δδὰ ἴῃ πιϊπὰ 76. 411212, 839 8. πσαίη τες 8}15 Μὶ. 42. 853 5 ΔΠΟΙΠΕΥ ΜΨΑῪ 
οἵ ρυϊξίίης ἴδε ᾿δουκῆὶ οὗ 15. 4ς".. 

ΤῊ υδοΓ οὗ ρ4558ρ65 ποϊοα ἀο65 ηοἱ δἱ ἢγϑί β'σῃξ ϑθέῖῃ Ϊαγρο, 
Ὀυζ 11 τηυβὲ Ὀ6 γοιῃθι εγοὰ ἰδὲ Πἢ.5. 4-6, οὐίης ἴο ἴῃ 6 σμδγδοίοῦ 
οἵ {πμεῖγ οοπίοῃϊξ, οου]Ἱὰ ποῖ ΡῈ Ἔἐχρεεϊθαά ἴο {στη 5ἢ τδην. [Ι͂ἢ ροϊπὶ 
οἵ ἑδεῖ, ἰδοῦ γα θυΐϊ ἴζγϑα ἴο γοργοβθηΐ ἤθεα. ὙΠ6 5ΠΟΥΠΩΡ 85 ἃ 
ψ οἷς, (δογείογε, [568 Καὶ δ 16 Γ᾽ 5 τευμα (25), μαι ““Ζεομδγίδῃ 
ξοῖ ἢ18 ϑεΠοοϊΐης, ποῖ ἔγομῃ (ἢ 6 συ]ξιΓα ογ τοὶ ρίοη οἵ (ἢ 6 ΒΑΡΥ]οηὶ- 
8.5, Ὀμὶ ἔγοπλ ἴΠ6 ῥγορδείβ οἱ Πΐ5 οὐγῇ Ρθορ]β.᾽ 

ἢ δ. ΤῊΣ ΤΕΑΓΗΕΙΝΟῸ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΙΑΗ. 

ΤΒε ἱηάονίοηο85 οἱ Ζεομδγίδη ἴο ἢἷ5 ργθάθοθβϑοῦβ πηυϑὶ Ὀ6 γοϑο- 
οφῃϊβοά, Ὀυΐ (ἢ εχίθπι οὗ [ἢ15 ἀδρεπάδθῃςθ ᾿ΔΥ ΨΟΓΥ Θαϑὶϊν Ὀ6 
ΟΥ̓ΟΓ ΒΕ διθά. Ὑπαὶ 6 γγὰ5 ποῖ ἃ τηογα ρἰδρίαγιϑὶ ΟΥ ἱγηϊϊδίου 15 

Οθαγ ἔγοπι ἴῃ 6 ἰγδῆκη 655 τ ἢ ΜὨΙΟἢ Πα οἰΐε5 “ἢ 6 ἰοσπηογ ργορἢ- 
εἰ5᾽ δηά ἴΠ6 ἰγεϑάοπι υἱ ἢ τὶς ἢ 6 δάδρίβ ἰΠεἰνγ Ἰδηρσυδρα ἴο ἢ 8 

οὐ ἰΔϑίε οὐ ρυγροβθ. [1 Ῥδοοση68 511] οἰθασοσ θῇ δὴ αἰξοηιρὶ 5 
τηδΔ6 ἴο τηδϑίο (6 οομίεοῃϊ οἵ [8 Ργορθδςοῖεθβ. 

Ταῖκε δγϑί (ἢ6 νἱ᾽βϑίοῃβ, ὙΠΘΥ ΜΈΓ ΔρΡΡΑΓΘΠΕἾΥ, 45 Ὧ858 Ὀ6οη οὈ- 

βεῖναοῦ, ϑυρρεοίοα Ὀγ ἴῃοβ86 οἱ Ατῆοβ. ΤΉΘΥ γοιιπά οὔθ, Βοτανοσ, 

οὗ ἴῃ οἰάεγ ῥρσγορδεῖ, ποί ΟΥ̓ ΔΩΥ 5: τ] Αγ ἰΥ ἱπῃ [ἴῃ 6 5. 65 ρογίγαγοά, 
θυΐ ὈΥ ἴΠ6 τοί ποαϊοδὶ ΔΥ ἴῃ ΜΟΙ ΠΟΥ ἃγα Πδηα]ε, (6 Βγϑὶ 
ἴζγϑο, 85 Μ1} ΒῈ 5ῃονῃ, ρῥἱοίυγίηρ (ἢ τεϑίογδ ἢ Αἰ γον ρδγιΔ}}γ 
ΔΟΟοΟΙΡ]15Πη64, ἴῃς πεχέ ἵτνο 1ῃς οΥρδηϊςδάοη οἱ [ῃ 6 ΠΕ ΘΟΠΊΓΔΠΠΙΥ, 
δη4 [86 45ἰ ἴγχοε [Π6 Γοον] οἵ 51} ἃ8 ἃ σἤξηδοσ ἴο ἰΐ8 ργοβρογίυ, 
Ἔν α ἰο 115 Ἔχίβίθδηοθ. ΤῊ ἱπάϊνί 0.8] ν]βίοπϑβ αἰ ῖογ ἀθοϊ 6 ]Ύ ἔγοσι 
ἴμοϑβ6 οἵ Αὔωοβ, δῃά, ἱπά οά, ἔγοπι ἴμοϑα οὗ 41} (Π 8 οἴμεσ ργορῃεδῖβξ 
ὙΟ ΘΙΏΡΙΟΥ (ἢ 5 ΠΊ68}8 οἵ Ἰηϑίγυ  οη. [Ι͂η [86 ΟΓΪΏΔΙΎ νἱβίοι Υδὴἢ- 
ΜΘὮ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο 815 ϑεγνδῃΐϊ δῃὰ δα ἄγεββἝϑ ἢἷπ αἀἰγεςι  γ, τ] (ἢ οὐ ὙΠ ἢ- 
ουί ἴῃς δ]4 οἵἉ βγγλροΐβ. ΟἱὨἨ τῆς [οὐτοσ οἷδ85 ἀγα ἴῃοβε οἱ 7ϑγοιΐδῃ, 
88 611 45 ἴμοβε οὗ Αἴπθοβ. (Οὔ 76. 1" -, εἴο. Α χοοὰ ἜὌχδιυρῖς 
5 ἴῃς ἱπιργεβϑῖνς {ΠΘΟΡΉΔΩΥ οὗ 18. 6. [πῃ ἘΖεκΙεὶ, αἴ5ο, Ὑδανθὶ 15 
ΒΟΙΊ ΘΕ Π165 ἢ 18 Οὐ ἰηϊογργοίογ(ι 5), θυΐ ἰῃ [ἢς Ἰαἰίεγ ραγίοί ἰῃς θοοΚ 
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80 δηροὶ, δοοοσάϊηρ ἰο Κγδοίζβογηδν (ἢ 6 δῆρεὶ οἱ Υδησε, ΔΡΡΘΔΓ5 

ἰπ 1ῃ6 νἱβίοῃ δπά εχρίδἱπϑβ ἢΐβ ουχὰ πιονειηθηίβ. (. 4ο᾽ Γ. ὙΤδε 
γ᾽ βίοῃ 3 οἱ Ζεοδαγίδῃ πηδῦῖ ἃ πιγίμ ον ἀδνεϊορσηθηῖΐ ἴῃ ([Π6 38π|6 ἀΐγες- 
ὕοῃ. [Ιη τῃδηι 4150 ἴδ δηρεὶ οἵ Ὑδῃν δ γεργαβοηῖβ ἴῃ6 Ὠεἰΐν, Ὀυΐ 
ἴδεζα 15 Δ οῖμοῦ δηῆρεὶ, ἀθβοῦ θα ἃ58 “τς δηρεὶ [δὲ τγγᾶβ8 βρεακίησ 
ἴο της,᾽ γῦο [ΔΚ68 )ο ρδζί ἴῃ (6 Δοῦου, [18 5016 ἑυμοϊίοη ᾿εΐηρ (ἢ6 
Ἔχρδηδἤοῃ οἱ νῇηδὶ φο68 ἰοσνασά. ΤῊ 5 ἱπίεγργείεσ, ττἢο 18 ὑγεϑ- 
δηὶ ἴῃ 411 (86 ν᾽ βίο", δῃ! ἃ 5ρϑβῖκβ ἰπ 41} θυΐ (6 ἑουτίῃ (4. 3:), 15 οτρ- 
ἴηδὶ, 50 [8Γ 88 οδῇ ὃδ ἀοίοττηϊηοά, τὴς ΖΕοΒαγίδῇ. 

ΤὨδ π εγργεῖογ 18 ΟὨΪΥ οπα οὗ ΠΔΩΥ͂ Δηρε]8 ὮΟ ρΡδᾶγ ἴῃ (ἢ 6 
νἱϑίοῃβ. [Ι͂ἢ [ἴῃς ἢἤγβὶ {Π6γ δὰ [6 ΓΤ Θββθῆροῦβ 0 τορογί οὔ ἴῃ 6 
οομαϊάου οὗ (ἢ 6 Αγ (12); ἰη (ῃς ἰουγίἢ ἰδ 6 δἰἰοπάδη(8 οἵ ἴῃ δηρεὶ 
οἵ Υδποῃ(3)); δηὰ ἴῃ της οἴμοῖβ δα ἀπ οηδὶ πιϑιθεῖβ οὗ ([ῃ6 ἢδᾶν- 
ΕὩΪΥ Βοεί, οδοῖ νὴ Ηἷβ ρϑουαγ ἰυποομβ. Νοὶ ὄνϑη ἴῃ ἴῃς ῬοοΚ 
οἱ Τϑδηῖεὶ ἀγὰ [ἢ 656 ςαἸ 6514] ὑεΐῃρβ 50 σοῃϑίδη ν ἴῃ ενϊάθηςθ. [ἢ 
ἰΑςῖ, ἰδεγ ςοηϑϊζυϊς 4 ογάδσ οἱ ἱπιεσι}θ γι 65 Ὀοίννθθη ἃ ἰγδῃ- 
βεθρηἀεηὶ ΠΥ δηὰ ἢ τηυπάδηδ ογοϑίιγοβ, δηά, 845 8110ἢ, ΔΓῈ ΤΟΏ- 

5ἰΔΏΓΥ δ ρ]ογοά πῃ (ἢ ὀχοουοη οὗ (ἢ 6 ἀἰνίης τ}. Ατηοῖν (ἢ 6 ΠῚ, 
ἰῃ ἰἢς ἔουτί υἱβίοῃ, ἀρρϑᾶγβ ἴῃς Αὐἀνδγβασυ, ἃ θείης οὗ πκὸ γαὴκ θυΐ 
οἱ νεῖγ αἰδεγοηι ςμαγδοίεγ. Ἧθπ, δἷϑο, 15 ἃ ἔθαίισγε οἱ Ζϑοῃ γί 5 
ΡΓορδοοῖθβ, θείην, ἰῃ ἔαςοϊ, ἰουηὰ Πεγα ἴοσς ἴδ 6 ἢγβὲ δῃηα ΟὨΪῪ Ππ|6 
ἴῃ (Ὡς ΡῥΡγορῃεῦοδὶ ᾿εγαῖαγο. Οἡ (Π6 ἀεδνεϊορπιοηΐ οἵ ἴῃς ἰάεδ ἰμδΐ 
ἢ τορσγεβοηΐβ, 566 ἴῃ 6 οομητηθηΐβ. 

ΤΒοσο 18 δ οῖδοῦ [οδίυγα οὗ ἴη686 ν͵βίοῃϑβ [ῃδὲ ἀδϑογνεβ δί( ΟΣ: 
ἴδετε 19 ποίην ἰῃ ΘΠ ΠΙΟΏΔΙΪ τωγβίοσίουϑ ΟΥὁἠἨ δηϊρτηδίοδὶ δρουΐ 
ἴβεῦ, ΤῊ ῥγορμεῖ ἀο65 ποίΐ ᾿εβίϊδίε ἤθγο, ἃ8 δἰβενῇεγε, ἴο τ θῃ- 
ὕσῃ βδῖηεβ. Ὅδυ8, ἴῃ ἴδ ἰουγί (25) Τοϑυδ 8 ἜΧΡΓΈΒΘΙΥ πδπιγοά, 
Δη4 ἰῃ 16 88 (4.2) [86 οὨΪγ τϑᾶϑοῃ ψὮΥ Ῥοῖὰ ΖεγυθΡαΡοὶ δηὰ 
͵οβϑῆυδ δὲ ποὶ παπηδά ἰβ (ῃδί ἰΐ 158 ρεγίθο νυ οἶδα ἔγτοσα οἴμεν ρδ5- 
δΆ65 ὙΏΟ δε τηϑϑδηΐ. [Ι͂η (158 ἀεδ! τρ ΟΡΘΠΪΥ π|18 (ἢ 6 πο δηά 
ἐνεη(β οἱ ἢ15 οὐγτ ἔστης ΖΕοδΑγίδ ἢ (Ο]]οὐν8 ἴῃς Ἔχδτρὶς οἵ [6 ΘΔ ] 6 Γ 
Ρτορἢεῖβ δηὰ αἰδοτβ ἴγοτῃ 50 π16 οἴδοσ ὉΪ0]1ς 4] δυίΐδοσβ. 

ἴπ (86 ἀϊγοςί ἰεδοιίηρ οἱ Ζεςδιαγίδῃ ἴμογα 15 πον ὙΕΓΥ βυγρτίϑ- 
ἴῃ. Ιπάοοά, ρεσδδαρβ {86 τηοϑὶ ποϊοοαθῖα (πῃ δρουῦΐ ἰΐ, 88 ἃ 

πο]ς, 18 118 51 Π10}1οἱ Ὁ δηὰ Ξουτγίείγ: ποῖ 15 Θαυϊναϊεηῖ ἴο βαγίηνσ 
[αἱ ([ἢς ργορβδεῖ, (δουγῇ ποῖ 85 ρτεαΐ 48 ϑοῖιδ οἵ ἢΪ5 ργθάθοβββοῦϑβ, 
νΔ3 Μ611 δαδρίοα ἰοῦ (86 ἰα5.ς ἴο ψνἱςἢ 6 Ὀε ονοα πιο! οοτα- 
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τηϊϑϑϊοηθα. [{ νγὰ8 ἃ ἀΔΥ οἵἁ 5π18}} (Ὠΐησβθ. [πὶ ϑυς ἢ εἰγουμηδίδηοοϑ 
Βοπ6 του πᾶν θθθη ργονοκοά ἴο Ἔχίγαναρδηοσθ, 85 1 ἰδ εγα ἃ 
νἱγίις ἴο Ἰοοκ ἴοσς [δὲ τ ΒΟ ἢ (ΒοΓς 8.6 πὸ στουπάβ ἴογ ὀχρεοϊίησ. 
Ης Ἰοοϊκοα ἴογ στοδίεσς δηὰ Ῥείζεγ [ΐηρσβ, Ὀὰὶ ἢ6 ἀἸὰ ποὶ 811ὁνν Ὠΐη)- 
861} οΥ δΐ8 ΡΘΟρ]δ ἴο ἐχρεςὶ ἴδῃ ἴο σοπα ον εν Ὡἰρῃΐ, οἵ γτετηδΐη, ἐχ- 
οαρί ΟἹ ΕΓ ῥγοβδὶς σοῃπ αἴ οῃ8, δῃὰ 1 γγ8 δἷβ ϑοργίει [μἱ διὰ 
εἷπὶ ἴογ Ἰοδά ουβρ ἀυτίηρ (ῃ6 Ἐδδϑίογδοῃ. 

ΗΪ5 βορ γί 15 βθθῆ πῃ ἴῃ 6 πηοάεϑι οὗ [Π6 ἀἰγηθη βίο 8 ἢ 4 55ῖρῃ)5 
ἴο ἴῃς τεβίογοά Κίῃράομι. ὙΠΕΓΘ 8 ὯῸ τηθπεοιῃ οὗ βγϑαὶ ογ (86 
ἰογτ  ΟΥΥ ομος οοσςσυρίοα Ὀγ ἴΒ6 Τοῦ ΤΙΡ68, ἴογ, ΔΙ Πουρῇ [86 πᾶπι6 
ΔΡΡοδίβ ὑνῖος (25,115) 'ἰπ [6 Μαβϑογοείίς ἰοχὶ, ἰῃ θοίῃ οᾶβ68 ἰξ ἰ5 
ΟἸΘΑΥΥ δῃ ἱπιεγροϊδίίοῃ. Ηδ 5θεπ}8, ἐμεγείογε, ἴο πᾶνε (πουρῆϊ οἵ 
(15 Κκἰηράοτῃ 88 δρουΐ οοἰογηίηοιβ τὰ [86 ἔογτηογ Κίηρσάοτῃ οἵ 

. 7άδἢ. Ηδ 8840) σοοῦ δῃουρῃ ἴῃεγα, Ββονενεσ, ἴοῦ }εγυβα]θπ ἴο 
Εχραμα ἰηΐο ἃ στεαί οἰἴγ, ἴο ψ οὶ “ΔΩΥ ΡΘΟΡΙ65 δη στρ ῃΥ 

ὩΔΏΟΠ8᾽ που οοπλα ἰο ψόγβΐρ (ἢ6 τὰς σοὰ. Οὐ 823. 
. ΖρΟΒΑΓΙΔἢ [0]]1ονν5 Ηδρραὶ ἴῃ τεοορπ πη ΖεγυῦΡΑΡεὶ ἃ5 ἴῃ6 Με8- 
8:Δὴ δηὰ ἴῃς γΓοβίογογ οἵ (ῃῆς Πϑανίάϊς ἀγῃηδβίγ. Ηϊ ἀΠΠἴεγβ ἔγομι ἢ 15 
διϑϑοοΐδίθ, Βουγονογ, ἴῃ ἢἷβ ἰγοδηθηί οἵ ΄οβῆυα. ἩΗδρρδὶ 56 618 ἀΪ5- 

Ῥοβοὰ ἰο Ὄχδὶὶ Ζεγυῦραθεὶ δὲ ἰ 6 οχρθῆϑβε οἵ ἴῃ 6 ὨΙΡῺ ῥγὶοϑί, στ ἢ] 6 
ΖΕΟΒΑγίΔ ἢ δ55ῖρη5 ἴο ἴΠ6 ἰδί(οΓ ἃ ρΡοβί ΠΟ. δηά αι 1111 1655 ἴδῃ 
ΤΟΥ͂Δ]; ἴογ δ ἰμουρῆ, 858 γ71}} Ὀς Ἵχρ  αἰηθά, 1 18 Ζεγυθαροὶ πο, ἰῃ 
Ο᾽Σ, 18 ἴο “Τεοεῖνο τηδ᾽θϑῖυ δηὰ 51: δπὰ γυ]ὲ ου ἢἷβ8 ἰβγομῃς," 7οβῆυδ 

Ὑ1Π ΟΟΟΌΡΥ ἃ ρἷδοθ “δἱ δὶ8 τῖρῃς δηά." ὙΤὨ]5 Τφοποθϑϑίοῃ ψὰ5 
τοαιυίϊγοά ὈΥ [Π6 ἰπογθαϑοά ἱπηρογίδηςς οἱ ἴΠ6 ῥγοϑι οο αἰΐεσ [Π 6 
Ἐχ!]ε, Ὀαΐ ἱξ 18 οὔθ νος, ἴο ᾿υάρα ἴγομι [6 ρεῆογαὶ ἴθποῦ οὗ ἢ 8 
ΡΓορ θοΐςβ, Ζοοδαγίδῃ πουϊὰ Ὦανο τηδάβ, Ἔνθ 1 δα ἢ] π|561 δὰ 
ποῖ Ὀεϊοηροά ἰο ἴῃς βαοογάοίδὶ ογάδγ. 

Το γχοοὰ ἔπεα οοτηΐηρ 5 ἀθβοσῖ θεὰ ὈῪ ϑουὴβ οὗ (6 ρῥσορῃείβ ἰπ 
[86 πηοβὲ ἐχίγαναρδῃηϊ ἰοστηβ. Οπ6 οἵ (Π6πὶ ἴῃ 18. 6 ς Ὁ ῥγοῃγῖ86ε8 (παῖ 
186ῃ ΘΝ ΓΥ οδα Ὑ}11] ᾿ἷνα δἱ 1θαϑί ἃ υηάγοά γεᾶγβ. ὙΒΕΓα 15 Ποιϊην 
οὗ (ἢΐ5 Κίπά ἴῃ Ζεοδαγδἢ 5 ργορῃδοῖεβ. ὙΏΘγα ἀγα οἷά τθῃ δηὰ 
ΜΟΙΏΘΏ ἰηῃ ἢ8 ρἱςίυγα οὗ (6 Τὰΐιγα, θαΐ (ΠΟΥ ἀγα ἃ5 παίιγαὶ δηὰ 
ΓΟΟορ 5806 845 [ἰβ “ῬΟΥΒ δηὰ ρὲγὶβ ρἰγίῃρ ἱπ (᾿ς βἰγθοίβ." Οὐ 
8' ", Ὑδοεῖγ παρρίηεβ8, ἴοο, 8. ρεγίθβςν ἰη ο} Πρ} ]6. “ὙὍΒα νἱπα 
584} γἱε]α ἰΐ5 ἔγυϊι, ἀῃὰ [Π 6 εαγίῃ 5841] γἱοἰά 18 ργοάπιος, ἀηὰ ἢδᾶνθῃ 
888] στδηΐ 115 ἀεν." ΟἹ 8.23. ΜΜΏὮΥ, ἴδε, βῃου !α ποί “τῆς Βουβ8 
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οἵ Τυά δ᾽" ονεῶ οὔδηρε ἴῃ [4515 οἱ ἴὩ6 ΕχΙα ἰηΐο οςολϑβίοῃϑβ οἵ 
ἸΟΥ δηὰ ρἰδάπεββ, ὄνεὴ ρ]εαϑαηΐ [εαβϑίβ᾽, ἡ (ἵ. 85. 
ἙἘπουρῇ [45 δἰγεδαν δε δὰ οἱ ἴῃ βιδ᾽]εςί οἱ Ζεοδαγίδἢ 8 

ἱεδοδίηρ ἴο βῆον [Πδῖ, ἰῃ 5ρὶΐ6 οἱ 8 ἰοπμΠ.685 [ΟΥ̓ Υ]Ἱ5: 0.8, ἢ6 8 ποῖ 

ἴο Ὀ6 οἰα5ϑϑἃ σὴ [ἢ 6 ΔΡοΓΔΙγρϑίβ οἵ ἴῃς Ο]ά Τοβίδιηθηῖ. ὙΒοσα 
ἷ5 [ΓΙ 6Γ ονϊάθηςε ἴο (6 β84πη6 εἴεςῖ. [{ 15 ἰουηά ἰπ ἢἷβ8 οοπμϑίδῃϊ 
Γεγζαγὰ ἴογ, δῃἃ δι ρ 515 οὔ, οἴμιἱςδὶ σοῃβίἀογδίίουβ. Ης, ὕ8}κ6 

Ηαρσραὶ, πιλῖκοβ8 (ἢ δηλ Ργογαϊηθηΐ ἔσομαι ἴῃς 5ἰδγῖ; ἴοσ, ἴῃ ἢΪἷ5 ἰηίσο- 
ἀυείοΥΥ τδββᾶρο, ἢς (615 ἢ]5 ρῬ6ορ]ς ὈΙΠΠΥ {πδὲ ἰμοῖγ [Δ[Π 6 Γ5 5ιΐ- 
[ἰετοὰ ογ 1 εἰν 51η5 δῃηὰ (δι {6 Ὺ [Ὠεγηβοῖνεβ Μ}}} Ὀ6 Βε]4 5 γ ν 
ΔΟοου Δ 06 ἴοσ πεἰγ σοπάϊπςοϊ. Ηδ δηποιηςοβ (ἢ 6 Ὀάα841] ἀοςίτϊῃ 
οἵ Ηἷβ Ργορβϑεῖεβ 88 γγ6}} ἃ5 ἃ ἰυπάδιηθηίὶ ῥγίποῖρὶο οἵ ἴΠ6 ἀϊνίης 
ξονοσητθηϊ ΠΕ ᾽ς 86γ8, “Κείυγῃ υπΐο π16, 8341 ὙδΔησεῦ οἱ 
Ηοβίβ, δῃὰ 1 υ1}} τείυσῃ υηΐο γου.᾽ 

ΤῊϊ5 ἀοςιΓπα ὑπάογ1165 ἴΠ6 ἰΔ5ὲ ἴἤγοα ν᾽ βίοῃϑ, ἴῃ 6 ἃγϑὶ οἵ ψἢΐϊοἢ ἢ 

[Δ ο ἢ 68 (δῖ, ΔΙΠουρ ὙΔΏ τ οἢ ΤΑΥ͂ ποῖ ἃραϊη ρῥυη 5} ἢΪ8 ΡΘΟΡΪῈ 
Ὀγ τῇ ο1658416 Ὀδη ϑησηοηΐ ἔγοπι {Ποἷγ σουλίσυ, Β6 Μ1}1 866 ἴο ἰξ (ῃαΐ 
ἴῃς ἱπάϊνί Δ] 5'Ππεῦ ρψείβ ἢΪ5 ἀδϑογίβ. Ι͂η ἴῃ βεοοπὰ [86 [πουρῃς 18 
[αἱ Δηοῖ ΜΜ111 ἢοὶ ἰοϊοζαῖο ἃ σχῖναὶ ἰῃ ἷβ ογῃ ἰδηὰ, δηὰ ἴῃ (ἢ 6 

τὰ (δι [86 υἱτηδία ζαία οὗ ϑυςἢ γῖνβ]5, ὙΠΈΓΟνΟΣ νογβῃὶρροά, 18 

ἀεειγυςοῃ. 
Οπε Ροΐπΐ πλοῦθ. [ΟΠ ΘΙ [δα οἰΐ 8] ργεοορίβ (μ4ἰ ΖΕΟΒΑΓίΔἢ 

ἷλγβ ἀοντῃ ἴῃ [ἢς αϑὲ ςπαρίεγ. ὙΏΘΥ γα Ὡοΐ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ Γ]68}8 ΠΕ. 
“ΤΏ [ογτοΓ ργορῃοί5᾽ 4190 ἱδυρῃί ἤθη. [Ιἱ 18 ἐπι ογεβεηρ, δον- 
ἜνΟσ, ἴο σΤοραγα ἴῃοβ6 Βογεὸ ἱδιρῃὶ 118 ἰΠο86 πο ἢ Ζεοδαγίδῃ ἰῃ 
γ,» αἰιτϊθυΐοβ ἴο 8 ῥργϑάθοβββθογβ. Τῆς αἰδεγεηςς ἰβ ἀουε1688 
ἴο βοῃδ δχίεηϊ ἀπ ἴο σπδηρσεά οἰτοιπιβίαποεβ. ΤΏ Ῥεγβίδη χονυ- 
ετῃπηδηΐ, ἰῃ βρὶϊε οἱ 118 τοπηοΐθῃ 88, 8668 ἴο ἢανε θδθ 80]6 ἴο ῥσγε- 
γνεηΐ (ἢ σε ἰο τίάονβ ἀηἀ ογρῃδῃ8 δηὰ βίγδηρεῦβ οἵ ψ Ὡ]ο (Π6 
ελγΐος ὑγορῃοῖβ οοηρ αίηθά, Β6 ἰῃδὶ ἃ8 ἴξ τηδγ, ἴῃ 6 ΘἸΏρἢ 4515 15 
ἰετε ρἰδοθά οὔ Ἰογα! υ ἰο ἰσυτἢ δηὰ βἰμρὶς υβέςαθ. [Ι͂ἢ 8᾽5 Πα 
οοργοπ θη 8 411] ἀυτνγ ἴῃ (ῃς Ὀγίοί τηαχΐπη, “Ἴνα ἰσυϊὰ δηὰ 
Ῥελος,᾽᾽ ἃ τηδχὶπι ἰῃ ρεγίεςϊ Βαστηοην ἩΪὰ ὨΪ5 1464] οὗ ἴῃς [υΐυΓο, 

πῇεη, ἃ8 δα 5805 ἴῃ 45, ῃΪ8 ρθορῖβ, Ὀ]6ββϑθὰ ἢ ρογίοοϊ ρθᾶςς δῃὰ 
πηἱγ, ψ 1} “ἰην ϊ ΘΟ τη δἰΒβ πεῖσῃρουγ πηάεγ (ἢ 6 νἱης δηὰ 
(δε ἂς ἰγοβ. 
ΤΕΣ ῥσηδσΥ οὐ]οεῖ οὗ [6 ἀρονὲ ἀϊβοιιβϑίοῃ γγὰβ8 ἴο ὑσερᾶγε (ἢ 6 
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ΤΟΔ ΟΣ ἴοσ ἴῃ 6 βγτηραίμειίς δηῃά δρργϑοϊδενε βίυαν οἱ [8 5 ργορῃθοβϑβ 
ὉΠ ίνογβα  γ αἰγὶ υϊοὰ ἴο Ζεοδαγίδῃ; δυϊ ἰΐ 158 ονϊἀοηὶ ἰμαὶ 11 Μὑ1}} 
βεῖνα ἰδ6 {υγ{Π 6 Ὁ ρύγροβα οἱ ρῥσγον ἀΐηρ [6 ὈΔ8515 [ΟΥ ἃ σΟΠΙ ρα 50 

δεύνοεη (6 πὶ δηα ἴβοβα ψοβα ρεηυϊποῆθ85 15 65 0η64] ἴῃ ἴῃ 6 
Ιηπἰροἀυςάοηῃ ἴο 186 [Δ8ἰ 5ῖχ ςαρίετϑβ οἱ [8:6 Ὀοοϊκ οα] θὰ ΟΥ̓ 18 ὨΔΠ16. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΤῊΣ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΡΒ 
ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ. 

Τῆς ὈοΟΚ οὗ Ζεοδιδγίδῃ ἢ85 πὸ ργοόρεσγ {π|6, θυΐϊ (ἢ ἢγϑὶ νεῦβα 
οοπίδη5, ἰη Δα! οῃ ἴο ἴ86 ἀδίε οὗ [Π6 ΟρΘΪ ἢ ΡΓΟΡΏΘΟΥ, [86 50Ὁ- 
βίδηςε οἵ διιοἢ ἃ 116. ΠῚ 1ἰ δὰ Βδθη ἔ}}γ δηὰ ἀδβηϊ εἶν ἐχργεβϑοά, 
ἵς πτουἹά ῥγορϑῦϊν δᾶνα ἰδ κοη [δε ἔογτῃ οἱ [δῖ οἱ [ῃ6 ὈΟΟΚ οἵ 7οεὶ, 
πδιλοὶγ, ΤΊ με τυογὰ οἵὗἨ γαδηυεῖ;, εὐλίοϊ σαι ἰο Ζεοπανγίαϊ, ἐμ 5δομ οὗ 

Βεγεοκπίαξ, ἐκ 6 δον οἵ 1Δἀο, ἐδ6 ῥγοῤῥεί. Ιῃ ἴημα οΔ156, Βοτενεσ, ἴδ 6 
Βτϑὶ νεσϑα σου ἹἹά πᾶνα Ὀδδ, ἰῃ ραγί (ἐλ6 τυογὰ οἵὗἨ Υγαλιυεῖ τας ἰΟ), 
ἃ τερεὕοῃ οἵ [6 {π{|. ΤὨΪ5 15 ρΡγοΟΡΔΌΪΥ ἰῃ6 γοᾶϑοι ψὮΥ ἴῃς οὐϊ- 

ἴογς ὃ σοῦ ἴῃ6 δυΐπος οἵ ([ῃΏ6 ὈΟΟΚ νὰϑβ ἰἀθη δε οἢοδα ἴο ἰηϑεγί 
ἴδε πδηῖδ δηὰ ρεάΐστες οὗ ἴῃ ργορδεῖ ἰηίο [86 ἢγϑὶ νεσϑβα δηὰ (ἢ 
τ 6 ἐΐ ΔΏΚΞΥΨΟΣ (ἢ 6 ρΡΌΓΡΟΞΒΕΟ οὗ ἃ φεῃεγαὶ {16 ἃ58 νν 6 ]}] 85 ἃ ἀδίε ἴοσ [6 
ἱπ του ςΟΥΥ Ργορἤθου. ΤῊς δεῖ [Πδ1 ἰῃ 6 νεγβῈ δοίυδ!ν 8εγνεβ [ἢΐ5 
ἄουθ]ς ρυγροβα πλλῖκοϑ 1 ρΓΟΡΟΓ ἴο ἀΐβειι85 [γί ΠΣ βου [οδίιγοϑ οἵ 
ἱ{ἰη 1815 ρσο ἐπ ΠΑΓῪ ραγασταρῃ. ΤῊ πιοϑβὶ ἱπιρογίδηϊ 8 [ἢ 6 ΠΔΠι6 
οἱ ἰῆς ργορῃβεῖ. ΤῊ 5 ἤδιης, τηδδηΐηρ Κ᾽ αλιυεΐς γεριοηιδεγεί, Ἐ 15 οὗ 
[τεχυδηΐ οσσυστοηος ἴῃ (ῃἢ6 ΟἹὰ Ταβίδιηοηί. Ασοογάϊης ἰο ἴῃς 

(Βγοιξοῖογ 1 τγὰ8 Ὀογης ὈΥ αἱ ἰϑαϑί ἔνθ ρούβοῃϑβ θϑοηρίην ἴο [86 ἔπι6 
οἱ Πανϊά, 7 Ὀυϊ, βἰποα {Π6γα ἃἀγα ΟὨΪΥ ὕνο οἴδοῦ ὩΔΠ|65 οὗ [ἢ 58Π16 
ἰοστῃ τρθη!Π!οπϑά ἰῃ ἰῃ 6 δαγ] εν ̓ ἰτεγαῖαυγα, Σ ἰξ 15 ποῖ ργόρδθ]ς [δαὶ 
(ἢ15 ὁῃ6 18 τηυςἢ οἷάες ἴδῃ ἴῃς ἀδίδ οἵ 115 ἢγβὲ δρρδθᾶγδῃςε ἰῃ (6 
ἰλίίες 841} οἵ ἴῃς εἰμι σου Β. οὗ Ετοπὶ (Πδὲ πηα Ομ ναζά, 
δονγενοσ, {κὸ (ἢ 6 τεϑὶ οἵ 118 οἶδ55, ἰξ θεοδπηθ ἱπογθαβίΡῚΥ ΟΟΠΊΠΊΟΙ, 
Ἔβρεδο δ ν διποηρ [Π6 ῥὑγοϑίβ δῃὰ 1,ον]ῖ65. [πάθοα ᾿ξ 56 ΓῺ 5 ἴο ἢᾶνα 
δοκῆ (ἢ ῥγύμης δνουγίία ἀιηοπρ [6 ΠδΙη68 οἵ ἴ[ῃ6 ΟἹὰ Τ᾽ οϑἰδιηθηΐ, 

4. Ῥακ ἃ ἀϊφευρλοῖοι οὗ τεϊεοεϊεα εἰγτηοϊορκίοβ, δος Ἐ δδῖεσ, : ὅ. 
ΤΟἤ τ (Ὁ. εςἰδ.,,8 γ63.1 2) 3, ὅ8ὸ Οτδν, ΠΡ Ν., 288. ΜοΡδεογροὺ (Ὁ 8.) ἀϊοιίησυΐεῖνοι 

ϑενξῷ 8ὸ ἀεείςτιοἰοά ἰῃ (δΐ8 εατὶγ ρετίοα. Οἱ. τ (Ά. οἵ «τς. 
2 Βεπαίκῃ, 2 3. 818, αὐὰ ϑβερδαιίδῃη, 2 5. «΄. 
ἔ (]. ἴα 88; αἷοο 2 Κ. 149 1:8. ὙΒετε ἰ8 δυοίδετ τεϊδιεὰ εἶδϑβ οἵ Ὠδτηθβ, (δαὶ ἰῃ πδίςοἢ ἰδς Ρέ. 

αἴ νετῦ ἰο ρεεςεάεά, ἰπειεδὰ οἱ θείῃ (οἰοννεά, ὉΥ 7" τ γ3", ἐχδσηρὶες οἵ πδίεδ οοσυτ ἰῃ ἴδε δα τ- 
ἔκ Ἠεῦτεν τεοογάβ. ΟἿ. 7εδοίδαδ (2 8. 818), Ἰσσδίβδη (7. 85), εἰς. Ὑοθε ἀΐδδρρεᾶσ δὲ ἴδε 
οαἴδεις ἰπςτεάδε ἰῃ ̓ τεφυεοεγ. ΟἹ. ὅταν, ΗΡΝ., τ)6 |. 
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1Ιοϑ ΖΕΓΗΑΛΑΕΙΑΗ 

Ὀεΐηρ Ὀογῃδ ΕΥ̓ ΠΟ ἴδε (ἤδη ὑπδηγ- πα αἰ ογοης ῬΟΓΒΟΙ 5. Ἐ 
ΤΒο ἰΔΘηΕΥ, ΡΟγβΟΔὶ Ὠϊϑίοσυ δηὰ ἴ86 ΠἰογασΎ ομαγαςίογιϑίϊοβ οὗ 
[Π6 οὔδ ἤεζα τηϑϑηΐ ἤδνα ΔΓ αΥ Ὀδδη αἰβοιβθοὰ ἰῃ ἴῃ 6 Ιπίτοάτπιο- 
ἄοῃ. [115 ΒΑΓΑΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο δα α (Πα. 1 158 Ὠ6, δη ποῖ [15 [δ εγ 
οΥ στιδηαίδίμεσ, τῆο 158 Βεσὲ ἀδβοτ θα 845 ἠλ6 ῥγοῤδεί. 

᾿ς ΤᾺ ΤῊΪ.---1. ΤῊδ ΤΕ ΘΟῺΒ ἴοσ δε] νης ἴπδὲ (ἢ νεσβα 885 Ὀδεη Γὸ- 
ολϑῖ δὲ 85 [οἱ ΐονγβ: Οἠς οὗ [δε ροου δε ες οὗ ἴμ656 σπδρίοσβ ἰ5 ἰἢς τς οἵ 
[ες δγδὶ ρβοσβοῆ. [1[{ ρΡΘδΙΒ σοροδίθαϊυ ἴῃ (μὲ ἰηἰτοάυςίοσυ ἔοσγαιἶα, 
Τῆοη σαν ἐδε τυογὰ οΥ Υ᾽ απιοοῖ ἐο τε6. Οὔ. 69 γ6 81.1.2. Τη 17 δῃὰ γ5. 5, 85 
1 Ὀς δον, ἰἰ 5 δὴ ἰηεσροϊδύοη. [1 τὨΐβ οδϑς, ἱμοσείοσοε, 1 ἰ5 ἔδ!γ ἴο 

ΒΌΡΡοΞβε [δδὶ ἰῃς οτίίηδὶ σεδαϊης νγβ ὍΝ, δηιὰ ἰμδἱ ἴῃς πδιὴς δηὰ ᾿ἰπεαᾶχε 
οἱ ἴδε ῥσορδβοεῖ ψέσε βυδεϊταϊεα ἴον [6 Ῥχο;ο 8] βυβῖχ. ΤῊΪ8 15 ἃ 
δα ΡΪῈΣ δηα ποσὰ πδίυγαὶ ἐχρδηδύοη [ἤδη ἴο βδῦρροβςε, νὴ Β. (ΖΑ͂ ΚΚ.., 
1ρούό, κ 7), [δδῖ ἃ οπος ἱπάδρεπάεης {6 885 Ὀδεη δυϑθοσρεα ἴῃ [με αγϑὶ 
νεοῦβα. ΟὔὕἹὐ ἘΖ2Ζ. 1τΆ 1., ὙΒεσα δ ἰεβ8 51] πδηὰ [85 δι(ειιριεὰ ἴῃς 5δ:ὴς 
ἰαἰης δια τηδάς δ Ὀοϊοἢ οἵ ἰϊ.--.52} ΟΣ ΕΣΩ6Β "2; ν. 7 752. Τῆς ἰτα- 

Ῥοβ5 111 οὗ μαστποηϊβίης [ἢ15 ρϑδδαρο νἱ τ ΕΖΊ, ςἱ 61 Να, 1215, 88 6Χ- 
Ῥἰδἰποά ἴῃ ἴῃς Ιηἰτοάυςου, πλϑῖκοι 1 ΠοΟΌβδατΥ ἰο διίσ δυῖς ἴῃς ρΏγαβα 13 
ὙΠΣῪΣ ἴο ἃ σϑγεῖθ85 σεϑοσ ττῦο ἰἀεπβεα (ἢς ῥγορδεῖ οὗ [ς Ἐδδοσδ οῃ 
ΜΠ [ἢς ΖΕεΟδΒΑτίδῃ οἱ 18. 83.---ὙὮΒ} ΕἸβενΒεσε ἰη Ηςῦ. (ν. 1 Να. 124. 15), 85 
ψῈ}} 85. Ασδῆν (ΕΖ. ς! 61), μΥΨ; Βεγε δ]3ο, δοοοσγαΐϊῃρ ἴο 19 ΚοἊπῃ. π185. 
Τῆς ἴογταῃ δΒετα ἰουηά, Βονόνοσ, ἰ5 υβεα οἵ ΟἾΠΟΓ Ρεσβοῦβ (1: (ἢ. 65 2 (ἢ. 
Χλ15 χ15), (Β΄ [45 υἱὸν ̓ Αδδὼ; 7ετ. δέω Αἀὐάδο. Ἰίοτε ἐχρίδΐῃβ υἱὸν ἃ5 ἃ 
δοτὶ 04] ΟἸΤΟΥ ἴοσ υἱοῦ; Ὀυῖ ρεσῆδρβ τοῦ βαραχίου ἷ5 ἃ ςοττεςιίοη Ὀαβεα οἡ 

ἴδε ρίοδϑ "552 12; ἴῃ ψὶς ἢ οδ5ς6 νἱὸν τηυδὲ δνς Ὀςσεη ἰἣς οτἰ σἰηδὶ τοδ- 
ἱπρ.--- Μ22)5] Οἷα, Θ., Τῆς Μδ5. δζγε τεβροῃβὶῦὶς ἕοσ ἴῃς ἰἀεηἰβοδιίοη 
οὗ ἐδ ῥγοῤῥεὶ τὶ [ἀἀο, δίῃος ἴΠοΥ δοςεοϊςα ἰἢς ἰοχὶ 50 (δ[ ἰξ οουἱὰ ηοὶ 
Ὀς ἱπίεσργείεα οἰμπεσγυῖδε. 

ΤΠἼε οοπίεηίβ οὗ [Π656 εἰχῃς σμδρίογβθ, ἃ5 δγοδαν ἱπ|πηδίοὰ, πδί- 

γα ν [4]1] ἰμο ἴἤγοα ραγίβ. 1. Τῇ ἰηἰτοἀυςου (115). 2. Αὄὔ86γίδβ 
οὗ νἱβίοῃβ, ψ (ἢ ἰμ οἷν ἰητογργοίδοῃβ (1-ΟἾ). 3. ποὸῖν εἴα ()--8). 

:-. ΤῊΕ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ (1:9. 

Τὶ οομ 5:58 οἱ δῃ Ἵχβογίδείοη Ὀδοκθᾶὰ ὈΥ ἃ γευνηάογ οἵ [ἢ 6 ρμαϑβὶ 
ὀχρεγίοηςς οἱ ἴῃς [ενν8, ἴῃ 6 ταϑ8}} οἱ (πεῖν ἀϊβγεχαγὰ ἴοσ 186. ψᾶζῃ- 
ἷηρ8 οἱ ζοσλοῦ ῥγορῃεοίϑ. 

ΦΎΒΕ ρορυϊδιν οἵ ἴδε Ὠδιης ἰδ ἐαυ δὲν ενἰάεηξ, ἐνδ ἵ{ ἰἰ ἰδ ϑοτηεεΐ δα αρροα ὃγ 6 ΟὨτου- 
᾿ξ το ἀλκίρδτν ΡΕΙΡΟῦΕ (67 ΒΕ που ἘΟΙ ΒΑΥῈ ὉΡΕΦῚΕ ΝΟ ΠΡΜΝΕΒΗΥ ΓΕ ἸΕΘΑΙ Βοὲ θέε νεῖν 
οὐ ἰδ δία φερετειίίοο. (Ἷ. Οταν, ΡΝ. 1:88 }. 



11-9 1ορ 

1. ΤῊ ἱπιτοάυςἝοι, Κα [Π6 τηδίη αἰν βίοπ5 ΌῪ ψΒ]Οἢ 11 18 [0]- 
ἰονοά, [848 84 ἀδίθ. Τδα ἀδία ἢεσγὸ ἰουηά, Ὠονανογ, αἰ θογβ ἴσοι 

[86 οἶδεσ ἵννο ἴῃ θείην ἱποοιηρίεῖς; ἴοσ, 116 [86 γϑᾶγ δῃὰ ἴῃ 6 τῃοητῇ 
ΔΓ σίνεῃ, ἴ86 ἀΔΥ 15 ψδηρ. [{ ΔΥῪ ᾶνα Ὀδ6δῺ Οὐδ ἱπίοπ ἤοη- 
ἃΙγ, ἃ5 ἴῃ ἘΖγ. 35 γ" δῃὰ εἰβενβεγε; θυϊ [ἢ τηογα οοσωσήοη ορίπίοῃ 
5, εἰμ γ (Πα 11 15 τ ρ] 6 ἀ ἰῃ (ῃ6 τοτὰ γοηάογεά φεορ, Ὁ ΤΊ, πὶ ἢ 
5 ΘΟ] ΘΕΠ165, ἴοΥ ἘΧΔΠΊΡ Ια, 2 8. 2οὅ ὅ", ργορε ν ἰγδηϑἰδιθα μ|ῖῦ ΟΟΉ, 
οΥΓ (ἢδἱ ᾿ξ 845 θδξὴ ἰοβὲ ἴῃ [6 ὑσοςββ88 οὗ ἰγδηβορύοη. Τα [ΟΥΤΊΟΓ 
οἱ ([ῃ656 νἱοννβ, [που ρῇ δαορίεοα ὈΥ Κί πο ὶ δη ἃ οἴποῦ βοἢοἶδγβ, πιυϑί 

θὲ τε]δεϊθα 45 Ὀείῃρ ἐπγεϊυ τὶϊδουΐ γοδ] ἰουπάδίοη ἰη Ηδφῦγον 
ὑδᾶσο. ΟἹ ἴδε οἴπες πᾶ ἴπεγα δὰ γεροδίεα Ὄχϑιηρῖοβ ββονίης 
(ῃδὲ (86 ἢγϑί 85 νψ6]} ἃ5 1ὴ6 οἴογ ἀδγβ οὗ [ῃ6 τηοῃτἢ γγᾶ8 ἱηαἀϊοδίοα 
ΌΥ 4 ἀἰξέίῃεϊ πυμρεσ. Οὐ. Οη. 85 Ηρ. 1, εἴς. 1|, (Ποτγείοσγο, Ζεςῖ- 
ΔΙ Δἢ ἰηϊεπ θα ἴἰο 88 ύ, ἃ58 ἴῃ 6 δυγίας Νεγϑίοη 58 γ5 ἢ6 4, παΐ (ἢ}18 
ΟΡεηΐη ΡΓΟΡΏΘΟΥ νγᾶ5 ἀοἰἱνεγοὰ ο» ἐΐξ βγεῖ 467} οἵ ἐξ εἰρ᾽ἐ τεονῆ, 
[86 τηορτἢ οτἱρίμ4}}γ οα]]οἀ ΒΒ] (τ Κι. 655), θαι ἰαΐος Μαγοϊεβνδῃ, 
[6 νογά οὐ ψογαβ ἱπα]οδθηρ ἴΠ6 ἀΔΥ πχυδί Βᾶνα Ὀδοη Ἰοβί ἰῃ ἰγδῃ5- 
τηϑβϑίοη. 50 Ἧε., Νον., Μαγιὶ, Κιὶ. Ηδρραὶβ ἄγβέ ργορῆεοῦ 15 
ἀαδιοὰ (Π6 ἤἢγβί οἱ (ἢ αἰχίῃ τηοητ ἡ» ἐλ ϑϑοομά γέαν οἵ ἴδ 6 τεΐζῃ οἵ 
Ῥαγίμς Ἡγϑίδβρεβ. 1, [μογείοσε, ἴῃς ϑυγίδῃ γε ϊηρ 8. οογγεςῖ, 
Ζεοδαγίδη Ὀερδὴ 18 ὑσορδοῖς σδγοαῦ 781 ΠΟ Το ἢ 5 ]αΐογ, 
ΠΔΙΏΟΪΥ, ἀρουΐ ἰδ τ] 46]6 οἱ Οὐοἰοθεσ, σ20 Β.σ. [Ϊἢ ΔΩΥ οδ86 ἱΐ 
ψὰ5 ποἵ ἴἢγεα το η ἢ 5 Ὀείοτα [158 18 ἢγβί ργορθῇθου γγὰβ ἀοἰϊνεγϑά. 
ἴη σϑοογαϊηρς ἰξ δ6 ἀϊά ποῖ, 848 5 ἄοπα ἴῃ ἰδ ῥγεβθηΐ ἰοχί, ι.56 
ἴῃς (ἱγά ρῥόγβοη, Ὀυΐ, ἃ85 [85 Ὀδθὴ βῆονῃ, ἴῃς ἢγϑί, 80 (ῃδἱ (6 
ἰδίἴογ Π41{ οἱ (8 νεῦϑα βῃοιι ἃ τοδά, οαφρηὴδ ἐς «υογὰ οἵ Υ αἰιυεΐ; ἰο 
"πε, Ξαγίπρ.Ὲ 

2. Το γεδαϊηρ βυσρεβίοα ἰ5 ηοἱ ἰανουγοα Ὀγ (ες ἱπχπιοαϊδία σοῃ- 
ἰεχί. 1| Ζεοδαγίδῃ δοίυδ!ν υϑοὰ [6 ἰδηριαρα ͵ιι81 δἰἰγ ρυϊοα ἴο 
Πἴπι, ἰῃ 1815 βοοοῃα νεγβϑὲ Ὑδανθῶ μου ὃς [ἢ 6 Θρθδᾶκεοῦ δηὰ [ἢ 6 
Ῥγορδεῖ (δ ρεγβϑοὴ δα ἀγεββοᾶ. 18 18 ποῖ (Π6 ο856, (δ βἰαἰετηθηϊ 
τηΔάς Ῥεΐηρ πι866, ποῖ ΟΥ̓, θυΐϊ ἀρουΐ, [ῃε ΑἸπΙΡὨΐν, δηὰ δα ἀγεββοὰ 
ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰο [86 Ρδορίθ. [1ἱ Μ11 ποῖ, Βούγενεσ, ἀο ἴο σγε]εςὶ (ἢ 6 
Ρτοροβθὰ γϑδαϊηρ οἢ ἴπδί δοζοιηΐ, 88 ΔρῬΘδΓΒ ΠΘΏ ΟἿΘ Ρ853568 
ἔτοτι [ἢ 18 νϑοσϑα ἴο (86 οὔμς [ο]Ἱονίης. [{ (δα ὈεςσοΠΊ65 οἰδαγ, ποί 

4 ([. 65γι 8'. 15. Ο εἶκ γραβεδσεο (δὶ ἀο οὶ (οἷϊονν [18 ἰοστῦδ (σ7 δά γ1: 8), δὲς ἰδε οοῦ- 
τεϑροιδίης Ὠοίεξ δῇ ἃ οοτοθ ὩΣ. 



11 ΖΕΓΒΑΞΕΙΑΗ 

ΟἿΪΥ ἴῃδἱ ἰΠ6γ6 ἰ8 ἢο φοπηθοίοι Ὀείνδοη [ἢ ἵτο, θυΐ (ἢδῖ ν. ἢ Πᾶ5 
Ὀγϑαίβεϊυ ἴῃς ἔογπι (δἰ [18 ΟὨ6 5ῃου ἃ να ἰδκεη. ΤὨδ πδίιγαὶ 
ἸῃΙ͂ογϑῆςα 8 [ῃδι [ῃ6 5ἰαίεπηθης γαλιυεΐ τυας σεν τυγοιἦ το ὙΟΉΓ 

7αἰλενς 15 ΔῈ ἰηϊεγροϊδίοη. [ΐ 18 ῃοΐ 850 ΘΆϑὺ ἴο ὌἊχρ δίη ΜὮΥ ἱΐ 
βῃου ά ἤᾶνα Ῥδθῃ ἰηϑογίθἃ. Ῥθσῆδρϑ ἃ Τοοργίβι, δηάΐηρ (6 ἰοχίὶ 
ἀείεςῶνε, βΒυρρ οά ἴῃ6 ρῥἷδοο οἱ ἴῃς τηΐβϑῖηρ ψτογὰβ 85 τ) 6 }} ἃ5 6 
οομὰ ἔγοπι γ12, σογα (ἢ 6 ῥσγορδοί τεΐογβ ἴο [ῃ6 στα οἱ Ὑδνοι 
δρδϊηϑὶ (ἢ 6 [Δ 6 ΓΒ. 

8. [π ΑΥ͂. 1815 νεγβα Ὀερίη8 τ Τλεγέίογε σαν, οἴς., (8 Ὀεΐηρ 
[86 ΟἿΪΥ ΨΑΥ ἴῃ ψὮΟΣ (ἢ 6 ῥγεϑεηΐ ἰεχὶ σδῃ τψῦ]] θ6 τεηάογοά; Ὀυΐ 
80 Γεηάἀεογοα ἰξ οδἢ ΠΑΓΟΪΥ σοηνοῦ (δ ἰπουρῃϊ ἴῃδἱ (Ὠ6 ργορδεῖ δὰ 
ἴῃ τη. Ηες που]ὰ ποῖ ᾶνα γεργεβϑεηίεα Ὑδῃνεἢ ἃ5 οοσητδηΐηνσ 
Ηἷπλὶ ἴο ἀοἸ νοῦ (ἢ6 πηεβδαρα (ῃδιὶ [0] ονγβ, ἃ πηεβϑᾶσε τεαυίϊγίηρ 15 
ΡΘΟρΪΘ ἴο γοΐυγῃ ἰο πη, θεοδυ5ε 6 (Ὑ δένει) δὰ Ὀδεὴ στοὰ τ ἢ 
{πεῖν ἰαἴῃοτβ. Νοῦ 18 86 ςοπηδοῦοη ἱπιργονϑά Ὀγ ἴΠ6 οπίβϑίοη οἵ 
ν. ᾿; ἴοσ {86 5ἰαίεπγεηὶ ἐἠε τυογὰ οἵὨ Υαληυεῖ σαν ἰο Ἠ16 οολῖδΑϊῃ 5 ὨΟ 

ΓΟΆΒΟΏ ἴοσ [Π6 οοτητηδηά ρίνεη. [1ἰ πιυβί ἤᾶνε δὰ 118 στουηὰ ἴῃ 
βοιῃείδιίηρς (Πδἰ ὙΔῆν ἢ Εἰ πηϑοῖῇ δα ῥγονίοιϑὶν 8814. ὙΤΏδ βδτὴ6 
ΤΕΒΌΪ 18 τεδομοά 1 [1η6 ςοπησοῦνα ͵ἰ8 ἰγδῃβϑἰδίθα ᾿ΠΓογα γ σπά. [ΙὩ 
οἴδεν ψοσγάβ, 88 ἢδ85 δγεδαν Ὀδθεη ἱπίἰπηδίθά, [ἢ6 ἰοχί ἤθγα ἰδοῖ5 

βένοσαὶ ψογάβ, ν Ὠ]οἢ τηυϑί θὲ ΒῈΡΡ Θὰ ἴο τηδῖκα 1 οοτρ]οίεϊν ἰη- 
[6]. 1016. [π᾿ ἴῃ6 Βγϑὲ ρίδοθ, ἴσα πηυϑδὲ πᾶν Ὀδϑη δἱ ἰεδϑὲ ὁῃμδ 
ΡΓΘΟραϊηρ νεγρ Ὠανίηρ [ῃ6 56η86 οἱ σῤέεαξ, οΥὁ ρεγδδρ8, ἃ5 Βυὰδάα 
βιιχροβίβ, ΟΥ (ὈΓ680}), ἃ ἰανουγὶία τ ἢ ΖΕομαγίδῃ (νν. “- ᾿""- "7 η.); 
δηὰ (ῃΪ5, 1 [Π6 ῥτεβεηὶ ἰεχί, 50 ἴδ 858 ἰἴ 88 Ὀδθ ργεβεγνοί, 15 οοσ- 
τεςί, πηυϑὶ πᾶνὰ Ὀδδη (ΟἸ]ονγεα ΌΥ δὴ ἱπάϊγοςί οὈ]δθοῖ, ρεσῆδρϑβ ἐδὲς 
}εο}ῖε οἵ ἐδε γεπιπαη οΥ ἐμὶς ῥεορίε (85. 1.. 2). ἴῆς δηϊζοοράεηϊ οἵ ἴῃ 6 
Ρτοῃοιῃ ἑδόρι. Τῆς ΟΥ̓ ρΙΠΔ8] γοδαϊηρ νου ἴῃπ5 Ὀς, Ῥγεαοῖ (ς7γ) 

ἐο ἐπε γεριπαμ οἵ ἐλεῖς ῥεορίε απά 5αγ ἰο ἐλδηε, οΥ βοτηθίΐηρ δαιυΐν- 
δἰεηῖ, μοι νου] Δρργορηδίεϊυ [ον ἐπ 6 βἰδίοσμεηί οἵ ν.  δπὰ 
ἱπίγοάυοα (ῃ6 πιδββαρα 6 [88 ἴο ἀοἰίνεσ, Κείωγη ἰο πις, απά 1 ὴἕ 
γείμγη 0 γομ, σα γαδιυεῆ. 11 ἀοα5 ποῖ δἴ ὁὔσθ ἄρρϑᾶσγ νδδῖ 15 
ταθδηΐ ΌΥ [ἢ 5 τηδββϑαρο, ἴῃ δὶ τοϑροςοῖ (Π6 ῬΘΟρΡΙῈ μᾶνὸ ἀερασίοα 
ἔγομι σοἀ δηὰ ον ἴδ οΥ Ξμουϊὰ γείυσῃ ἰο τα. Ὅς [δος [παὶ (6 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ 8 ἀαιοά 8 {|| δἴζοσ [86 ἀρρϑαὶ Ό. ψιϊοὰ Ηδρραὶ, ἢ 
(86 δ'ά οὗ [86 δρὶ πὶ, Ὀγσουρῃὶϊ (ἃς 76ὴν8 ἴο ὑπάογίδκα ἴμ6 γεϑίογα 
οἵ (ῃς ἰφρ]ς, πουϊὰ Ἰεδὰ οἣδ ἴο ὀἐχρεςοΐ δι ἢ δὴ διαί ητηθης ἴοσῦ 



ΤῊ" ΖΠ1 

86165}} ρϑογρίίη ἰῃ ῥχίναϊς δδὶγβ ἃ5 15 ἰουηᾷ δὶ (ῃ 6 Ὀερίπηΐηρ οἵ 
(6 ργεοράϊης θοοκ. (ζ΄. Ης. τ΄. ἢ. [τ ἀρρϑδγβϑ, μβονγανογ, ἔγοτῃ 
δὶ ἱΠΊτ δα δον [ΓΟ] οτγ8 (ν. 2), θα τρογα ΟἸΘΑΥΪΎ ἔγοτ ἰδ (6Γ υἱίοΓ- 
8ης65 (γ᾽ ἢ 8.5 Ὁ 15), (ῃδὶ, ἰο Ζεοδατγίδῃ, δπουγῇ ἢς Ὠἰπιβ6} τνὰ8 ἃ 
ῥΠαβί, ἃ ἰδ ρ]6 νγὰ5 ποῖ [86 ΟἾΪΥ, οἵ ἴῃ6 ρτοδίεϑι, πθθα ἴγοστῃ σῇ] ἢ 

ἢϊ8 ρθορὶα ψεσζα βυ ογηρ᾽ ΠΟΙ ψ8 [5 50] που ἢ 5 τηθαϑυγα ἴὺγ 
(δεῖν ἑτγὰ το αγο. Ηδχο, ἰΠογείοσγο, ἴῃ τοζυχῃ ἰο ὙδΔην ἢ τηυϑῖ 

δε ἰητεγργείοα, ποῖ ΤΠ ΘΓΕΙΥ 845 ἴῃ 6 γεβίοσδ 9 οὗ (ἢ πϑίοη 4] πογ- 
βῃὴρ δἱ 7 Ἔγιιϑα] θην, θυ 85 ἴῃς τεβυρἕοῃ οἱ (6 ργαςᾶςε οὗ (ἢ ϑοςΐδ] 
νἰγίιι65, [υ5[106, ΤΔΘΓΟΥ, δπὰ (ἢ 6 Κα, οἡ ψὩ]Οἢ [6 τηδίη βίγοϑβ νγὰ8 

ἰαϊὰ ΌΥ 186 ΘΑΥΠΟΓ Ργορῃοίβ. Οὐ. Απὶ. οἶδ. 5. 15, 117 εἴς. ΤὨΘ 
Ργοῦγβα ΟΥ̓͂ ΨὨΣΟΣ [ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ ἃγα δῃοουγαοά ἴο γείιστῃ ἰο Ὑδηνθἢ 
ταυβὶ Ὀ6 Ιηἰογργοίοα ἴο οογγεβρομῃά ἴο ἴῃ6 Ἔχῃογίδοη : ποΐ, ἱμογο- 

ἴογο, 85 ἃ [685 οἱ οχοϊηρ νἱ᾽βίοῃβ οἱ τωδίογιὶ ςρίεηάουγ, Ὀυΐ 

οἱ νκεηΐηρ 8ῃ Ἐχρεθοίδοῃ οἱ υῃΐνεῦβαὶ ν)6}}- δεΐηρ ἰῃ ἃ αν] ΠΕ Ὺ 
ογάογοά οοχηγηηΐϊΐγ. (Ο΄. 85. 
4 Ὑδηπεῖ, ποῖ οοπίεηϊ τ ἢ ἰακίην (ἃς ἢγϑί βίαερ ἰονγαγὰ ἃ τὸ- 

πηΐοῃ Ὀεϊνγθθῃ Ὠἰπγ56}} δηα ἷβ Ῥθορὶς, ποχί 8668, 'ἴπ (ἢ 6 πηοϑβὲ ρε- 
διδεῖνα ἰΟΥΤΏ5, ἴο 5ῆονν (δῦ (86 [Ο]]Υ οἱ το]οσηρ Πἷ8 ονεγίυγαϑ. 
Βε ποί, Ὧδ6 ρ]οδάβ, ας γομ 7αΐμεγς, δρὰ ἴθ ῥγοσθθαβ ἴο ἀδβοσῖδα 
(οβ6 ψοδ6 Θχϑιηρ]Ὲ ἢ6 τ ]15}|68 ἰο ῥγονθηῖ (ἢ θη} ἔτ [ΟΠ] ον. 
ΤΏΘΥ, 4'5ο, ψεγο ψδηάογεγβ ἴσου Ὑδνει, δπὰ Ὑδῆνοῃ βουρὰϊ 
(δεσω. Η5 ἀροηΐβ τ Γα ἐΐέ 7ΟΡΜΙΟΡ ῥγοῤἠεοίδ. 1ὶ 15 Ῥοβϑβῖῦ]6 ἴο 1η- 
ἰοσργεῖ [8656 ψοσγάβ ἴοο ὑσοδάϊγ. ὙΠεζα ποιὰ Ὀ6 δὴ δρράγοϑῃϊ 
ἩΔΙΓΔΗΪ [οσ 80 ἀοίηρ ἰἔ ν. ἢ στεγα [Ὠγουρῃουΐ ρεηυΐηα. [{ 15 ποί, 
(ἢς πδιγ8 “15γ86}᾽" ἰὴ [δὶ ραββᾶγσδθ, κα "ἴθ ς Ὠου56 οὗἩ 5861} ἕἰῃ 
8.5, Ὀείηρ πιίδουΐϊ ἀουδί δὴ ἱῃίεγροϊδοη. ΤὍΠα οοττεσίοῃ οὗ [6 
(εχί ἴῃ (ἢ686 ἔτγο ῥᾶββαρθβ ἰϑᾶνθβ ἴἢ6 ργορῇθοίαοβ οἵ Ζεομδγίδῃ τὶἢ- 
ουξ τοοορη 5806 Δ]1υἰοη5 ἴο [6 πογίμοσγῃ Κἰηράομη. [ἰ 15 Τ᾿ υὐ δῇ 
δηὰ 7εγυβαΐοσι ονὸῦ οβα ρδϑὶ ἢ6 ρστίανεϑ (112. 22 δὰ ἴοσ ψοβα 
ἔυΐυγε Πα οᾶτοβ. (. 22 8.5. Τα ργορῃείβ ἰο ψῇοπιὶ 6 Γοῖογβ 
τηυκῖ, Ἰδετείογο, θ6 ἴβοβα ψῇο ἰαρουγοά ἱπ Τυἀδ, ἐβ ρθε! [Πο568 

οὗ [δ οἰοβίηρ γεδδγβ οὗ ἴῃ [Θὐν 15} ΤΩΟΠΔΓΟῦΥ. [{ τγ85 [Πεῖὶγ ργεδοῦ- ᾿ 
ἴὴσ τ οδε Ὀυγάοδη νγ85, Κείνγη ἤγοηι γο  εὐὶΐ τυαγς, γεα, ὕγοε ὙΟΉ 
ευὴϊ ἀξεάς. Ἠΐδ 86ετη8 ἴο ἢδγα δα ΤΙοΓγα ρΑγ συ] Δ ΪῪ ἴῃ τη 7 6γο- 
ΠϊΪΔΉ, ὮΟ 5Β6ν ἃ} ὈΠῚ65 0.565 4] πηοϑί Ἐχϑοῖν (ἢ 6 ἰδηριαρα Ποσα 
χυοϊεά. ἴῃ 2ς΄ δ (ἢς Ξεἰπρ 4150 ἰ5 (με βδηθ. ΤῊΣ ρᾶ588 8 γεδάϑ, 

πα πὰ 
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“Απά 6 86ηῖ ἰο γοῦ 41} ἢ19 βεγνδῃη(β (6 ὑσορῃοῖβ, βεηὶ {8.61} ΘΑΥΪΥ, 
--ὔαὶ γε ἀἱά ποῖ Ποϑγ, ποῖον ἀϊά γα 1 Ο]1Π 6 γΟῸΓ ΘΆΓ5 ἴο ᾿1βίθῃ,-- 
βδυΐηρ, Ἐδίυγη, οδοῖ ἔγου 818 ΕΥ]] ψΑΥ δηά ἴγοιῃ [ἢ ον} οἱ δΐ5 

ἀεοάς, δῃὰ ἀνε }} οἡ ἴδε 5011 ἰδὲ Ὑδηνει χανε ἴο γοιι δὰ γουγ 
Δι 6γ5 ἴοσ Ἔνθ δηά Ἵνοσ.᾽" ΟἿ. εἷϑο 35, 1,655 ἌἽχδοί ρϑγβδὶ]εἷ5 

᾿Π 876 ἰουπά ἴῃ 18' δηά ΕΖ. 33", ΤΟ γοιηδίπίηρς ψοτγάβ οὗ [μΐβ νεῦβα, 
ἴοο, τ γα ον ἀθηἶγ Ῥογγονγθα ἔγοσῃ 7 γοηλδῃ, Ὀὰζ ΠΟῪ ΔΓΘ Πόγα Δρ- 
ΡΙΪοά ἰο 7 γθηλ 85 οσσῃ σεηεγδίίοη γαῖμογ [ἤδη ἴο ΔῺγ (δἰ Πδά ῥγο- 
οορὐδά 11. (Οὗ ἀβρϑοΐδ!ν 465 ζ-.--δ. Ομδ παίυγα!ν εχρεςίβ ἰῃ 6 
ῬΓΟΡοἴ᾽8 ομαγδοίοσϑδϊίοι οὗ [ἢ [Δ (ἢ 6 Γ5 ἴο Ὀς [ο]]οννϑα ᾿τητη δά αίοὶν 
ΌΥ 8 ἀδϑοῦ ροη ΠΟΓΘ ΟΥ 1655 νἱν]ὰ οἱ ἴῃ 6 δία (παὶ (Π εἰν ἤδρτδηί δὰ 
ἱῃοοιτί 0 6 πορ]εςί οὗ Ὑδῆνει Ὀγουρῃΐ ἀροη {Π 6 πῃ; δηὰ δἱ ἄγβὶ (ἢ 15 
ΨΟΓΒΟ 8665 ἴ0 ΔΏΒΜΕΟΓ (δἰ Ἔχρεοίϊδοῃ. ΥὙΜ ζαίμεγς, ἮὮΘ 58 γ5, ἃ5 
ἵ Ὧδ ψόγὰ δρουΐ ἴο τη Κα ἃ βίδίθπγθηΐ οοῃοογηΐηρ (θη), (6 ἢ 5υά- 

ἄδην οὔδηροβ ἴΠ6 σομϑίγυςοη δηἃ 4518, τ τὰ ἃ Ὀγεν τ [πὲ 15 ΨΕΓῪ 
ἀτγαπιδίίς, τὐλεγε αγε ἐμεγῦὴ ΤῊΪ5 φυσβίοη γε η 8 οτς οὗ 18. ςτἷξ, 
ΟΝ εη δα (Δ Κοίῃ ἢΪ5 δἷτὴ ἴο ἀδϑίσου,---ΏοΓα 15 ἴῃ 6 ζΌΓΥ οἵ [6 ορ- 
ὈΓΟΒΘΟΥ ὁ [186 διιίΐδοσ οἱ νοῦ, 458 ἀρρθδγβ ἔγοπιὶ [26 ποχί νεῦϑβα, 

Γαδδηΐ ἴο σοΏΥΕΥ ἴῃς ἰάοα ἰῃαὶ [ῃ6 ΟΡΡΓΘΒΘΟΓΒ οὗ ἴ86 ΟΧΙ Θὰ [658 

νου ]ὰ {Ποιβοῖνεβ Βροθν 6 ϑτψερί οὔΐ οἱ οχίβίεσηςθ. Α βἰπλ]αῦ 
ἱπιεγργείδοη ἴῃ (5 οᾶ86 ννου]Ἱᾶὰ δυ1 (ἢ 6 ργϑοθαϊηρ οοπίοχί δηά 
δεοογὰ 1} ἴΠ6 ἴδο(5 οὗ ὨἰβίοσΥ. [1{ γγἃ5 (Ὠεγείογο δαορίδα ὈΥ βου 
οἵ ἴῃ ΘΑγ] 16 Γ οοτητηθηίϊδίοσβ, [ον ]5ἢ δηὰ Ομ βδη.Ἐ [1 15 ἰοσ- 
μἱάάεῃ ΡΥ ἴῃς ᾿αἰΐεγ 84} οἱ (86 νεγβε, σμά ἐδ:6 ῥγοῤρἤοῖς,- --ὧο ἐδεν 
ἐΐυε 7ογευενῦ ἴον ἴΐ 18. ἱπογθα 016 [Πδὶ ΖΕομαγίδῃ τνουὰ ἢδνα γεργο- 
βεηϊθά Ὑδννεἢ 845 ἀδθϑίγουϊηρ ἢ15 τλοβϑθηροῦα τ] ἴο86 νὯΟ ἱρ- 
πογοά (Ποῖγ πγεβϑϑᾶρθ. Ϊ σοόπῖο δἰϊοιηρίοα ἴο πιθοί [815 οὈδ]εςου ὈΥ͂ 

ἰάθη γίηρ [ἢ 6 Ργορμοῖβ μΒοσα τηθδηΐ τ] (ἢ 6 ἴα͵|56 Ργορεοῖβ, γῇο 
ὈΪαγοά δὴ ἱτηρογίδῃηϊ ρᾶσί ἴῃ ἴῃς Ἰδίοσ ἢἰβίοσυ οἱ ἴῃς Κίησάοτῃ οὗ 
Τυάδβ; Βυΐ {15 εἶοαγ [ῃδἴ ἰῃ [6 ργθοθαϊηρ δπὰ [Ὁ] ]ηρ γ γβ65 (ΠΟῪ 
ΔΓ6 ἴῃ ῥγδάξοθβϑοῦβ οἱ Ζεοδδγίδῃ, δῃὰ ἴ86 σοῃηθοῖου γα ϊγαβ ἰδὲ 
(86 ἴογαι πόσο ἢᾶνα (ἢ 6 58126 πηοδηΐησ. ((. 8150 γ7: 2, Νογσ ἰβ ἰΐ 
ἈΘΟΘΒΒΆΓΥ, 85 ἰη ἴῃς Τάγρυῃ,, 7 ἴο Ρυϊ [86 βοοοηά αι βΠο. ἱπίο (ἢ 6 
τηοῦ ἢ 5 οὗ ἴῃ 6 ρΡθορὶθβ. ΤὨς ὕνο Ἅδη ΡῈ Βαγιῃοηϊβοά ὈΥ βυρροβίηγσ 
(δαὶ ἴπ6 ῥγορδοί 18 Βεσζο [ἱηκίηρ οὗ ἴῃς αίμογβ δῃὰ ἴῃ 6 ργορδεῖβ 
ἃ ΠΊΘΓΟΙΥ ἔννο οἶ88565 Οὗ τηθῃ, ΔΙ1κ 6 τη σίδὶ, ἰῃ οοτηραγίϑοη τ] Υ88- 

4 9. ΤὨεοά. Μορδ., Ὦτγυ., Μδγοκ. { 80 δἷδο γυδῇ Ἡοορδοῖοσ. 
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νεῖ δηα ἢ͵5 εἰογηδὶ ρυγροβεϑ.---ὅ. ΤὮδ οοῃίζαβί ἴῃ {Π6 πιϊηὰ οἵ (ἢ 
Ῥτορδοῖ 18 5. ΓΟΏΡΙΥ Ἔχργεβϑϑα ὈΥ ἴῃς δαἀνεγβαῦνε Βμέ, ψὶ ἢ τ οἢ 
(15 νεῦϑα θεςίῃ8. [5 ποῖ ἃ οοῃίγαβὶ ὑϑἔνθοη τηθη δηὰ Οοά, δυϊ 
Ὀοΐνθοι 6 δηὰ (δ τυογάς δῃηὰ ἀδογέξς, ΟΥὨ ΤΏ 6 ψογαὰβ 845 οδοαϊοα 

ἴῃ (6 ἀξδοζεδβ, οἱ Ὑδηνεῆ ῥγοσηυραῖοα [Ὠγου ἢ ἢΪ5 σεγυαρές ἰδὲ 
ῥγοῤδμείς. ΤῊΣ ψνογαὰβ οἵ Υδῃνεἢ βθθηι ἴο Ὀ6 ρεΓϑοηϊβοα ἢεΓε, 85 8 
“(86 ψογὰ οἵ Υδῃπεῇ ᾽ ἿΪἢ οἵδ εγ ραγίβ οὗ (ἢ ΟἹ] Τεβίδιηθηῖ. ΤΒυ8, 
Ῥς, 147} τοδάβ, “"Ηὀ βεπάοιῇἢ ἢἷβ οογῃησηδη Ἰροὴ δδγίῃ ; Ξ 1] γυη- 
Βοῖδ 8Ϊ5 νοσὰ.᾽ Αἵ πποσὸ βἰψηϊβοδηΐ Ἔσδρα 5 ἰουπα ἰῃ 18. «οἷ; 
σθεγε (ἢ 6 στεαὶ ργορδεῖ οἱ (6 Εχίϊα ρυῖ8 Ἰπίο [86 τηουτἢ οἱ ἴῃς 
Ὠεῖγ ἴδε56 νογάϑ: 

50 58}8}} ἰξ δε νυ τ ποσὰ, 
δι σοεῖδ ἑοσγίδ ἔγοπι τὴν του ἢ: 

1: 5841]} ποῖ τεϊυσγη ἴοὸ τὴς ΕἸ ρΡ; 
ὍΟΣ υητ|} ἰὶ δι ἄοπς ψ δὶ 1 πῇ ]οῦ, 

δηα ῥγοδρεσεὰ ἰπ ἐμαὶ ἴοσ ἩδὶςΝ 1 δεηιῖ ἰΐϊ. 

Ζεοδαυδἢ οἱςέαγεβ ἴΠ686 Ρυπίνε ἀθοζοοβ οἱ Ὑδῃνεῆ 485 ἰη.6}}}- 
ξεηΐ ἀροηῖβ, κα (ἢ 6 δηρεῖβ, βεηΐϊ ἰοσίἢ ἴο Ἄχεςυῖϊα ροῃ οὔθηογ5 
(δε ἀεςϑίοῃ5 οὗ ἴῃ αἀἰνίπε 1}. Οὐ. -.Ἑ Αἴϑδὴγ γαῖ, ψ ἢ δηοίδοῦ 
οἱ Πῖ58 τῃοίοσί δὶ αι εϑ 0.8 δ6 8558, ἀΐ “μὲν μοί ουεγίαξε γο 7α- 
ἱκεγοῦ τοϊειτίηρ, οἱ οουγθο, ἴο [6 οΔΙΔη)}1658, τεροδίθα υΥ ὑγοϊςοϊοα 
ὃγῪ 7ετοηλδῃ δηὰ οἴμογβ, ψ Ὡῖ ἢ Ὀεῖε}} [Π6 16τὴ)}8 ἴῃ (6 ονογίηγον οἵ 
(δεῖγ σονεγησηθηΐ δηὰ ἴῃ6 ὈΔηϊϑητηοηϊ οὗ (6 Ὀα(ίες οἾ858868 οὗ [ἢ 6 
ΟΟΥΠΌΥ ἰο Βα Υ]οηΐα. Ηδτγα, βανίηρ γοδομθα ἃ οἰΐτιαχ, δ τηΐρῃϊ 
Βανα βίορρεά. Ιηάροά, ᾿ἰ 8 ΟὨΪΥ 80 ἔᾶγ [δὶ (ἢ6 οοπάιςοξ οὗ (ἢς 
[Δ1 Π6Γ5 18 γοργεῃ θη 5:016, δηὰ (μεγείοσγε ποῖ ἴο Ὀ6 ἱπιίαίοα. ΤῺ γοϑὶ 
οἵ (δα νεῖϑ6, ῃούγόνοσ, [85 1.8 ἰυϑποδιίίοη. [1 8645 δὴ ἴδηι, ἐΐεπ 

ἰκδγ τείμγηεα, ΜὨΪΟΝ Θη]αγροβ [ἢ ϑοορα οἱ ἴδ παιταῖνε, ἔΠογεΌΥ 
εἰνίηρ ἰἰ [ἢ 6 οδαγαςίεγ οἱ ἃ ροβί να γαῖμοῦ ἴΒ8ῃ ἃ πδρϑᾶνα Ι6850Ώ. 
Νοῖ 15 (ἢ15 811. Τῆς ποσάβ ρυϊ ἰηῖο (ἢ τηοι ἢ} οὗ (ἢ6 [Δί Γ5 ἃσὸ 
δὶ (ἢς 534π)6 16 8 ἐνίάσηςε οὗ ἃ οΠδηροά δἰ τάς ἰονατὰ Ὑδην ἢ 
δηΐ 4 υἱπαϊςδοῃ οὗ Ὑδηνει ἢἱπ156} 88 4 οὐ οἱ ἔγυ ἢ δηὰ (ἢ ς 
ΡΙΌΡΒΕοΙβ 88 15 πηδϑϑοηροῖβ. ΤΠ18 5 (Π6ἱγ βοὴ Υ: 45 Υαδιυεῖ 
οἵ Ηοεἷς ρμγροδεά ἰο ἀο ἰο μ5, ασοογάΐπρ ἰο ον ωαγςε απά α᾿οογάϊηρ 
ἴο ομν ἀφεάς, 5ο πα κα ἄοη ιυἱδλι 5. ΤΙ 15 οδ]ςυ]αιοὰ ἴο ργοάποα 

4 ΟἹ. Ῥιερερντίως, ΤΆνοϊ., 2ςο; ςρ. ὈΠΙΤοδηη, ΤΑφοὶ., 34ς !. 
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(6 οοην!ςξίου Πδι, 85 Τεοάοτεῖ οἱ Μορϑιιεϑῦδ ρυῖ5 1, ἴς (τυἢ 
οὗ ἴδε ἀϊνίπε ψογάϑ 15 Ὀεγοῃά αιεβέοῃ, δῃὰ ἴλ656 ψοσὰβ σδηηοῖ Ὀ6 
περ εοἰοὰ ἢ ἱπρυθῖγ.᾽ 

1. ὁ ἰμθοσίβ δίίεσ ἴμε πιθοῦ οὐ ἴμε τροηῖῃ ἐμμήμαο κω “αὶ ἼΠΝ2 
το. ὙΤῊΪΒ 15 δὴ δ᾽] οσσδ ας διτδηρσοπθηΐ, Ὀεΐπρ δοίυδ!ν ἰουπὰ ἰη 2 Κ. 
258; θα ἱξ ἴἰ δὰ Ὀδεη (δῖ οὗ ἰ(ῃς οσσίπαὶ ἰοχί, {ΠῸὸ πιββὶηρ ρῆταβε νουἹὰ 
ὨΔΓαΪγ Βαᾶνα Ὀθεη ἰοσι. Οἱ ἴδε οἴδεσ μδηά, 1ἴ 15 σου ραγα γε Υ Θα 5. ἴο 
δεοςουηΐ ίογ (δε ῥγεβεηΐ ἰεχὶ οἡ ἴδῃς βιρροβιοῃ ἰῃδὶ ἴῃς ἀδὺ ὑγεοεςάδεὰ 
(86 τοηῖῖ ΠΟΙα ἃ5 Μ6]1 85 ἰῃ ν. . Τῆς δτβὶ ποσὰ οἱ ἃ Ηεῦσενν ὈΟΟΚ ἰ9 
ΘΔ ϑΪγ ονεσοοκεά. [Ι͂Ὲἢ (815 οᾶϑε ἴδε ἰοββ οὗ ἼΠΝ2 νου ὰ τ δίκα 1 ἤδοαβ- 
ΒΔΙῪ ἴο σἰδηρο τὴ τ ἴῸ ὉΡΠ2 ἴο σεηάοσ ἴἰ ἰπις Πρ 0]16.--ὐὔν Ὁ] Αἀὰ 88 ἴῃ 
1 Ηξσ. τ'. ν, σὰ Ἐν, θηη.---2. ΒΒ. δἰίεσωρίβ ο βᾶνε (ἢΪ8 νεσβα ὉΥ͂ σὲ- 
τηονΐηρ ἰξ ἰο ἴδε πεσχὶ δηὰ ἱπδοσίίηρ 1ἰ Ὀεΐοσα 12’, δὶ ἴῃς β8πὶς {πὸ ςῃδὴσ- 

πη “ΣΡ ἴο Ὥρυρ; Ὀαϊ ἴδε τεβυϊ οὗ βυςἢ δὴ ετηθηὐδάοη σουά ποῖ ὃς 

ξαιἰΞίδοίοσυ; ἔοσ ἰῃς ἰσουδ]εβοσς οἶδυϑε νουὰ ὃς αἰπηοβὶ 85 αἰ δηου ἴο 
οοπβίσιο ὙΠ ν. ὅ 85 ἴῃ ἰϊ5 ργεβεηὶ ροβὶ ἴοῃ, τ Ὦ}]ς ἴἢς ἰδουηδ δἱ ἴῃς Ὀερσίη- 
πἴης οἵ ἴδδὶ νεσβὲ νου Ὀ6 τογε δρρδσζεηΐ ἴμδηῃ ἰΐ ΠΟῪ 15.--ἢν.} Δα 
σὰ ὦ Ὁ, ὕγ. Ου ἴδε οοηϑυςου, ο΄. (68. "1. 3. ΚΕ. .,---8. ΓΛΟΝῚ 
ΤΒε ρμῇ. οὗ ὯΝ νἱ γ 1π1ρ}168 4 ῥσοςθάϊηρ ἀδοϊαγδνς, ᾿ἶκ6 ἼΣΟΥ ΚΜ 
ἴῃ ἴῃς 'ῃν. Τς ΗςΡ. οὗ ἴδε οἴδυϑε Βυρρ]οἀ ἴῃ ἴΠ6 σοτητηςηῖβ, ὃν μι τῷ 
ΤΙΣ ὈΡῚ Ὠνῦ, νουἹὰ υ5ὲ 81} [6 5ϑρδοθ ὕον οοσυρίεοά ὃγ ν. 5. ΒΊΑΥΠΕΥ 

βυχγεδία (ἘΝ) ΝΣ ὉΡ 5 Ὁκ ΟΝ, 88 ἴῃ γ.-τΌΠὉ ΚΝ] Ἐὸσ σῦν, τἰὩς 
τεδαϊηρ οὗ ΣΩΔΗΥ ΓΩ58.--- “᾽ ὉΝ)] Οὐ, σι ΟΝ 9... Ω ἢ (9Ὲ ---ομ)] Νοῖ 
ἃ Ῥχίς., θᾳαῖϊ ἃ οῦη. Οὐ ΒΒ. Αςς. ἴο Κῦ. Κ. τ τ᾽0. ἅ [ῆς νοςδ] ςδιοα 
(---) [5 ἀυε εἰΐμες ἰὼ ἃ νἱγίυδιν ἀουδὶεὰ Ὁ οσ ἴδε ἔγεαυδηον οὗ ἴδε ψοσὰ 
πῃ ἃ ἔδιδαν ἐχργεββδίοη. ΤΏς ἰδίζεσ 18 ον ἀθΠῪ ἴῃς ΠΊΟΣΕ Γοϑϑοῦδ- 
δ]6ε βυρροβιοῃ.---υϑμ Ιου πὶ, δες. ἰο Βὅ. ὃ Μ6 κ᾿ οἡ δοςῖ. οὗ ἃ ἔοϊ- 
ἰονίης συϊυτα!. ΤὨΐβ ἐχρδηδίοη ἰβ πγϊβίδκεη, βἷηςς, ἴῃ 41} οἵἴβιεσ ςβϑε6β 
(6), ἴῃε νψογά ἰαἶκεβ ἢ, Ἄνεὴ Ὀείοσγε ἃ συἰῖυγα]. ((ὐἹ. Εχ. 415 Ηο. 25 Μα!]. 37. 

“πον ΤΣ ΣΑΠΥ οἱ (5 νογὰ 85 ἃ βυδϑειιϊε [οσ ὉΝ) δ85 ΔΙσεδαν ὈθοῺ 
ποίεά, (Οὐ, ΗξΣ. 15. Ι{ ὀσουγβ ΟἿΪΥ ἴῆγες τηθβ ἰη [8656 σΒδρίεσβ, δὰ ἴῃ 
οηε δἱ ἰεδϑὶ οὗ (δι (7:2) 1ἰ 15. ἃ ραᾶσί οὗ δὴ ἱηἰεγροϊδοηῃ. [11 18 ἰμβοζοίοσε 
Ῥοβϑίθὶ]ς [δὶ Κδηη. 240, ὮΙ ἢ Β45 ὍΝ), 845 ργεβεσνεά ἴῃς οσὶρίηδὶ τεδ- 
ἷηγ. Κοηη. 150 885 ὈοΙΏ, 85 1 1 δὰ Ὀδδη οοττεοίςα.---Ἰν 2. Ομ. ΟΝ 

βη--4 ὑμ] Βα, σὰ ὦ (Ὁ, ὕνν--τποϑϑϑνῦνῸ] Αος. ἴο ΒΌΒ,, ρ"ἱὶ., οὗ 
ὐνο; δος. ὦ Κὅβ., Κε., ᾿Υτί., ἐστ. ρὶ. οἵ πον, Οτ. ον γο. 80 32 
Κεπη. π155., ΗἸ., τον, εἰ αἱ. Ἐά., τὴ 21 τηβ5., ὦ Ὁ ὦν, ον οὐ χοῦ. 
(. Βδεσς (Νοῖεβ, 81), Ἦν ε., Νον., Μασῆ, Κὶ:.-τ- νον κοι] ΟΝΒ, καὶ οὐκ 
εἰσήκουσαν, ΜὨ]ΟΏ, 5'πος ἸῬ»Ὸν᾽ 15 τερσεβεηϊεὰ ἰῃ ἴῃς ΒηΔ] ςἶδιι56, καὶ οὐ προ- 
σέσχον τοῦ εἰσηκοῦσαί μον, 15 ΡΣΟΌΒΌΪ ἃ ἀυρ)ὶςαίς τεπδσίησ. Ηδηςς ἰϊ ἰς 
ποῖ βίγδησςε ἰῃδῖ ἰη λρϊ- Σὶ ςῃουϊὰ ὈῈ νδπης. Οὐ. γι: (δ).--ΕοΣ 3905 

ὧν θ1 μὲ5 ϑὗοζ ᾧ ΟΥ ταϊβίαϊςς ἔοσ δον. --ϑὰ τεδὰ γινῶσ αἱ ἴδε 



μου τς 

ἐμὰ οὗ ἴδε νεῖβε.---δ. 1 (Ὁ, δῃηὰ ϑοιηςῖπιεβ ἴῃ ὦ, θοῖ βυδ)οςῖθ ἃσα ἰῃ- 
εἰυάεὰ ἴῃ δες Βτβὶ αμεβίήοη; 50 8150, ἰῃ 7ἜτΟ 65 ΟΟΙΏΓΊΘὨΪΔΙΥ, ἰῃ 15 
πιδηϑἰδιίίοῃϑβ ἔσουῃ ἴΠ6 ασοοῖ δηὰ [Ὡς ΗθΡ. ϑυςἢ ἃ ἀϊνἰϑίοη οὗ [ἢ νεσβο, 
δΒονενοσ, ἀοεβ νἱοϊδῃςε, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο (δ δοσεητυδέοη, Ὀαϊ ἴο (Π ΞΥτ τ 
οἵ τῆς ραββαρε.---Ὁ 225} Ὁ ὡλ2.20 -’ 1Ν.25..-τθ. ἽΚ] Απ δάἀνεγβδίνε, 

ζ΄. ἀπ. 20:3 1 5. 29".-Ἴρ πἹ (ὦ βυρρ]ϊε5 δέχεσθε, ν᾿. ὨΪοὮ, Βονγενεσ, του Ὀ6 
ἃ πλοῖο στεπάοσίης ἴοσ ὯΠ), Δ Κδὴ ἴοσ τ, καὶ τὰ νόμιμά μον Ὀεϊηρ ἃ 

Ἰδίοσ οοσττεςοη.-- Ὁ Σ. ΟΦ δας ἐν πνεύματί μου -ὸῷὶ ἸΠΥ, δὕζοσ [Π6 τὩδη- 

ὯΟΣ οὗ ὅ-.---Αςςεηΐ, ποί, τῖῖ Οἷηβ., υ)5--ὐλΌκῚ, θαξ, τὴ Βδοσ, δοοοσά- 
ἰῃν ἴο ἴδε 56η8ς, Οὗ . . . ΥἾΌΝΝ, 

2.ΑώΑ 5ΕΒΙΕΞ ΟΕ ΨΙΞΙΟΝ5, ΨΊΤΗ ΤΉΕΙΕ ἹΝΤΕΕΡΕΕ- 
ΤΑΤΙΟΝΘ (ι-65.. 

ΤΒΟΓα ἃγὰ εἰρδὶ οἱ ἴμ68ς6 νἱβίοῃβ. ϑοιιδ οἵ ἤθη ἃγὸ ἀοϑβοτθοά 
ΤΟΙ ὑγοῆγ, οἴμοιβ τὶ ΠΟΙ ἀΘΓ Ὁ] ἀεία!]. ὙΤΏΘΥ ἃτὲ ποὶ 8]} 
ἐαυδιγ ἀϊδιηςϊ ἔγοτ] ὁπ 6 δῃοίμοσ, Ὀυΐ [4]1] ἱπίο (ὮΣΘΘ ὕτουρ8, 88 
(οἱϊονγβ: τῇς ἄγβὶ ἴἤγες, ἀδρίσηρ ΤὨδ τείυγῃ ἴγοσι σἀρεν!ν (1ἷ-- 
1113). (Ὡς ἰουτἢ δπὰ δ}, οὗ ψ ΐοἢ (ἢ ἰἤσπια 5 ΤῊς δποϊηϊἰοά οὗ 

Υδεν οἰ (ο8. 3 ζ,, εχς. 4450 106). δῃὰ (ὃς ἰαϑὲ ἰ(ἤγϑο, ψνὩΪΟἢ τλᾶν Ὀς 
στουροά ὑπάογ (ἢ σεῆογαὶ ποδαϊησ, ΤΏ 5θδὶ οἵ ψ ἰού 685 (ς᾽ --65). 
ΤΉΘΥ ἅΓ6 Βυρρ᾽ετηεηιοαά ὈΥ ἃ βθοοη οὐ ΤῊΘ ῥγίηςς οἱ [δῇ (65 1 

4Ροα), 
α. Τῆς Κείμγη ἤγοηι Οαῤιυδγ (τ- 

ΤΏε νἱ5ίοηϑ οὗ ἰῃς ἤχει ρτουρ, [Ὦχος ἰἢ ΠΡ ΕΓ, ργαβθηΐ βιοθϑϑῖνα 
βίδεβ ἴω [86 Ὠἰϑίογυ οὗ (ῃς Ἐπδβίογαοῃ δηα ργεράγε ἴῃ ψΑΥ ἴοσ 8Δῃ 
ΔρΡΡ68] στ τ Ὡ]ΟὮ [ἢ 6 Θο ΠΟ. οοβεβ. [Ιη (ἢς πγβί ν᾽ βίοῃ [Π6 βοθῆδ 
ἷς Ἰδ!ὰ ἴῃ 

(1) ΤΗῈ ΒΟΙΓΟΥ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΜΥΕΤΙῈΒ (17. 

ἴῃ (15 ν᾿ βίοῃ (8 ῥγορῃδέ 8668 ἃ Ῥεύβοῃ ἰο ῬΏΟΠΊ ἃ ἸΤΟΟΡ οἵ ἀἷ- 
ΥἹΠΟΙΥ ΟΟΠΊ 55] Ομ τ ϑϑοΏζεΓβ σεροσί, ἴἢ 5 {ΓΒ ηρ 8ῃ οσοᾶ- 
ΘΟἿ [οΓ Δ ΔΡΡΘΔ] ἴο Ὑδῃνθῇ ἰῃ Ὀεἢ 41 οὗ ἢΐ5 ΡΘΟρ]6 δηὰ ἃ γεβροῆβα 
ἀϑϑυγίηρ πότ οὗ ΞρεΘΟΥ ἀκα  νογδῃςα. 

1. Το 185 ν᾽ 5ίοῃ 15 ργεῆχοά ἃ ἀδίθ, ἀουι1655, ἃ58 18 ζϑΏΘΓΑΙΥ 
δατηϊίοί, [Π6 ἀδίς οἱ [6 ἐπ Εγα ϑετῖεβ. ΤῊ ὑσγορῃδῖ 8410) ἴ8:656 
γ᾽ 50} 5 πῃ (6 5816 (6 715} γεδγ ἱπ νοῦ ἢς υἱἱεγοά (6 ργοςραϊην 
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ΡΓΟΡΒΕΟΥ, ἐδ σεοομάᾶ γεαν οἵ ἴῃς τεῖσῃ οὐ αγίμς Ἡγϑβίδϑρεϑ, ἴῃ ἐλέὲ 
εἰευεη το ἧ, ἀπὰ, βἰηοο ἴῃ 6 ἀἂν θορδη ἴῃ [6 Ἔνεηΐηρ, (ἢ πἰρδί 

Βεΐοτγο ἐζ6 πυεμίγ-7ομγιΐ ἄαγ οἱ ἴῃ τηοηίῃ, οΓ ἰονασγά [86 τἱ 6 οἵ 
ἘΔΦΌΓΙΔΙΥ ἴῃ (ἢ γε ξ19 8.6. 

Ιὴ τϊο οδϑὲ δοῦια ομδ 45 δά ἀεὰ (6 ΒΑΌγοοΐδη πδτηο, δ κεδαί, ἴο ἴδ Ὡυπ- 
εν οἱ ἴδε πιοηῖῃ. Οὐ ἴδ πδπιθβ οἱ ἴδε τεδὶ οὗ (δ τηοηῖθ5, ο΄. Βεηζίηρετσ, 
Ανοκ., Δοο.; 08. ατι. Τῶμηθ. ϑὶχ τόσο οὗ ἴπ656 δῆλος Ὅσοι ἴῃ τἢΐ8 δηαὰ οἵπος 
Ἰδῖς Ὀοοκϑ: Νίβδη, ἔπ ἤσεὶ (Να. 21); ϑίνδη, ἴῃς (δἰγὰ (ΕΖτε. 89); ΕἸὰ], τς οἰχτῃ 
(Νε. 6); Κίεἰενν, ἴπὸ αἰπι (Ζς. γ1}); Τεθεῖῃ, ἔπ τοπτἢ (ΕΖε. 219); δηὰ Αἀδσγ, 
ἴε πεῖ ἢ (ΕΣσ. 61). 

ΚΟ Ή. ἱβ ἀἱβροδθεὰ ἰο της ἐμαὶ {πὸ ρρεδγδηος οὗ ἴμοϑε νἱβίοῃϑ οὐ ἴῃς ἔπε ῖγ- 
ἔουστἢ οὗ [πε το ἢ Μγ88 ἃ τεοορηϊ τίου Ὁγ ὙΔηνεὮ οὗ (ἢς ἀονοίίου οὗ Ὠΐδθ Ρεο- 
Ρἷε ἰῃ Ὀεσίπηΐης ποσΐκ οὐ ἴδ ς ἴδ ρ]Ὲ οἡ ἴῃς ὑυοηϊγ-ουγῆ οὗ ἴῃς δἰχίῃ, δὰ 
Ἰαγίης ἴδε ἑουηἀδίοηυ οὗ ἴδς πεν βίτιςίζυγε οὐ ἴῃ 5α πὸ ἀδγ οὗ ἴδ αἰητῇ πποπιῃ. 
(ῦ. Ης. 1τ.5 ,)γ195. ὍἼΤΟΟ πιυςἢ, Βονόνοσ, βῃουϊὰ μοὶ δα πλδάς οὗ [ἢϊ5 οοἰπείάδηος, 
Ἰεβῖ βοῆς οὔὸ βου] τηδκο ἰἢς ροΐηϊ {πὶ 1 βίδιηρβ ἴῃς ςῃσγοποίοσν οὗ ἴπὸ Ὀοοῖς 
οὗ Ηδρπαὶ δηὰ Ζεοδβασίδῃ 88 δι οΐδὶ δηᾶ ὑπσο! δ Ὁ]6. [1 δου] δἷ5ϑο ὃς το- 
τοι ογοὰ ἰδὲ, 85 τῺἃ5 βΒῃονῃ ἰπ ἴῃς οοττ 5 οὐ Ηρ. 218, ἰἴ 5 Ὁ Ὧ0 τηδϑὴ5 
ςετσίδίη ἰἢδι τὸ ἰουπαδιίίοη οὗ ἴδ ΠΟῪ [ΔΙ Ρ]6 ν85 1αἱ οἡ ἴπε πισδηϊγ-ἰουΣἢ 
οἵ τς εἰπε ποιῇ. 

Ὦγχι. υ8Ὲ}} οτίεἰςΐθεβ ΠΤ γοια ἴοσς βαυίπρ ἰμδὲ (δ πιοηϊ Θμοαὶ 85 “ἐπ 
ἀοεγγίο ἰδρεῥογα ᾿γορεῖ:᾽", ἴον, δ πουρὴ ἰῃ ἘΦΌΤΌΔΕΥ ἴπ6 ΣΑΪΏΥ ϑεβϑοὴ ἷβ ποῖ 
γεῖ ἐπάςά, ἴδε πεδίποσ ἰ5 οὐϊεῃ ΡΟΣ ᾿άστὰ δηὰ μἰδαϑδηὶ δηαᾶ οἵμοσ ἰοκεηβ οὗ 
δρτίησ ἃσε δυπάδηϊ. 

ΤῊΪβ ἀαΐε, 'η (Ὡς Μαβϑθογοίς ἰοχί, 8 ἱτητη δα! δίεϊν [0] ονγεὰ Ὀγ [ἢ 6 
ἰηἰγοάιοίοτΥ εἶδυ56 ἰουπὰ ἰπ ν.ἦ, ἐπ τυογὰ οὗ Υαδηυεῖ σαηι ἰο Ζεεῖι- 
αγίαλι, ἐμὲ 5οη οἵ Βεγεολμίαΐ, {1:6 5οη οὐ 14ἀο, δαγίπρ. ΤῊ 115 ολ56, 

Βοψανεγ, 118 ηοΐ σπου ρἢ ἴο χϑοδϑί 1, βϑυ δα την [ἢ 6 ἢγοῖ ἔοσ ἴδ 6 
(ἰγὰ ρεγβοῦ. Τδα γεϑυϊῖ, ἴο Ὀ6 βυγο, νουὰ θα ἃ ἴοστηυϊα ἴῃ [86 
βΒίγ]6 οἱ Ζεοδβαγίδῃ, θαΐ ομς ἰδὲ ψου]ὰ ογα Ὀ6 85 11561685 85 [Πδἱ ἴοΣ 
ψὩοἢ 11 45 βι 5 τυϊοα; ἴον 1ϊ 4130, 1 ἐδ γῪ δῃὰ πδίιγα! ν ἰπῖογ- 
ῥγείθα, Ἐ νουϊὰ σῖνε ἴῃ γοδάογ [ἢ 6 ἱπηργθϑϑίοη ἰῃδὶ ἰ 85 Ὑδη ἢ 
ΨῆὴῸ 887 (6 νἱβίοη ἰο Ὀ6 ἀ6βο θά, ΒΙῸΣ ϑυγεὶνγ ψγὰ8 ποῖ 186 
1δουγῃϊ οὗ ἴ[ῃ6 οτίρίη8] δυΐμοσ. ὍΤηδ ΟὨΪΥ ΓΕΠΊΘΟΥ 18 ἰῃ ἀτορρίης 
(86 ἀϊδιυγθίηρς εἴδυθα δ] οχοίμεν δα οοηποϑοϊηρ ν. ἢ αἰγθοῖὶν ἢ 
(86 ἀαίςε οἱ (ἢ νἱβίοῃ, 88 18 ἀοῃα ἰῃ 15. 6᾽.[--8. Οη ἴῃς ρίνεῃ ἀδῖα 
Ζεςδαγίδἢ 88 γ8 δ δατὺ ςεγίαϊη [ἷηρθ. ὙὨΘ πψογὰ υϑοα Κ ἰβ {ἴγ6 ὁ δ 

Φ ΟἹ. 8.3. τ..ϑ. 

11 Νευπιδηη δὰ ἀοῆς ἴδπΐ5, ἰὶ τουϊὰ ποῖ Ὦδνε ὈδεΏ πδοδβεδτν (ογ Ηἶπι ἰο ἀενοῖε ἃ Ιοῃξ ματδ- 
αταρὰ ἴο ἐχρίδἰηΐης μον ἃ νἱβίοῃ ἐδ θὲ οὐδ εὰ “τς νογὰ οἵ Ὑδδνεῖι." 

Σ νι. 
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ΟΟΙΣΩΟΣΪΥ εἰρ᾽ογοά ἰο ἀεποῖς ρεγοθρἤοῃ ΕΥ̓͂ πη68}8 οὗ (ἢ ΟΥΙΔΠ8 
οἵ νἱϑοῃ. Α ᾿ἰἴοσα 5ὲ ταὶ γορζαγα [815 ἔδοὶ 45 ἃ ψαγγδηῖ ἴοσ ΒοΙά- 
ἱηγ [μι ἴῃ (ἱπρ5 δηά δςείβ ἀδβογροα ργαβεηίθα [Ποιλβοῖνεβ 85 οὔὉ- 
ες ἴο ἴῃς ΡΒγ51ς.8] 86 565; Ὀὺὶ ἴΠογὸ ἃγὸ [ϑδίυγεβ οὗ (5 νἰβίουῃ (δὶ 
ἃτῈ ἰποοπβίβίθηϊ τυ] (ἢ 15 οδ͵εοϊῖνε Γαδ! γ, δῃὰ, σῇ θ (ἢ δἰἰοτηρὶ 18 
τηδᾶς ἴο οχρἰδίη ἴῃς ψῆο]6 561165 85 ᾿ἐΐεγαὶ βοθῆθβ, (ἢ ἱπδά δαυδογ οὗ 
(δαὶ προ μοά οἵ ἰηἰεγργείδιίίοῃ Ὀδοοπλ65 ἱπογεα βίην Δρραγοηί. Νοία 
(δε δηροὶβ τηουπίοα ΟἹ ὨοΓΒ68 ἴῃ (18, ἀηα {Π6 ναγίοι!β βυτῃοὶὶς οὔ- 
)εςΐ8 οὐ δεῖίοῃβ ἴῃ [ἢ οἴδεγ ρἱείιγοβ, ἐβρεοΐδ!ν [6 δηϊαϑιὶς πρσυγα 
οἱ [Ὡς ποιηδῃ ἴῃ ἴΠ6 ὄρθδῃ. Οὐ. ο΄. [Ιὰ 15. ἱπῃροββίθ]ς α]ϑο, ἴῃ 
βρίίε οἵ ἴῃς ἔαςϊ [δὶ Ζεοδαγίδι 88γ5 ἴῃ 6 Π|6 γγἃ8 αὐ μπὲρ᾽, ἴο τηδίη- 
ἰΔἷπ ἰδδὶ δα 880 ἴ6 [Πηρ58 ἀοβου θα ἴῃ ἢΪ5 5ῖεερ. Α βυβιοίεπξ 
ΤΕΔΘ0Π ἰοῦ [ἢ15 δϑϑογιίοῃ 15 ἰουηὰ ἴῃ [86 δοῖ [ῃδἴ 6 ποῖ ΟὨΪΥ ἀο68 
ποῖ 540, Ὀπὶ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰδ κ65 ρδΐη8 ποῖ ἴο 588Υ, ἰῃδί ῃ6 νὰ 8 ἀγεδπι- 
ἶησ. Ἐνεῃ 11 ψεγα ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴἰο δάταϊ (ΠΔι Βς ἰηςοηἀ 6 ἴο ΓΟρΡΓα- 
βεηΐ ἢ Υἱβίοῃϑβ 48 ἱπηϑρίγο ἀγεβδπΊβ, ἴῃ 6 εαϑ6 τ] ἢ 6 Ρ45568 
ἴτοτὰ ἴδ ἰδῆσυδρε οἱ ἴῃ νἱβίοῃ ἰο (Παϊ οἱ ΟΥ̓ ΑΓ Ρῥγορμεῦς ἀΪ5- 
οουγϑβα νου ]α ἀϊβροὶ [ἢ Σ]υϑίοη." ὙΏΟΓΟ ἃγα σοῃϑἰ ΘΓ 08, 8150, 

[δαὶ τδ κα ἴ{ ἱπιργόρδῦ]α (δὲ [ἢ 656 νἱβίοῃβ ογα ργοάιοθα ἴῃ δὴ 
εὐϑίδες οομαϊοη ὈΥ [86 ἀΐγεοι ἱηἤποπος οἱ (ῃς ἀϊνίης 5ρ᾽ ΓΕ οὗ 
ὑπάογ ἴῃς 5] οὗ δὴ ἰπίεηϑε δηα Τὀνεγρονογίηρς σοην]ςἰοῃ. 
ΤὭοΓΕ ἅΓα ἴοο ΤΊΔΗΥ οἱ ἴποπι, δηὰ (ΠΕ ἴοο οἸεΑ Ύ ὈαίγαΥ ἰογο- 
ἰδουρηϊ δῃὰ ἱπνεπίίοη. ὙΏΘΥ ταυβῖ, (Βογοίοσε, ΡῈ οἶδββϑοά, συ] 
ἴδοβε οἵ Αι. γ᾽ 5- 76. 1" 5. δηὰ ἘΖ. 8 ὅ-, 25 ΠΣ ΓΑΓΥ ἔογτηβ ἴῃ ΜὨϊοἢ 
ἴδε ῥγορμεὶ οἰοίμεα ἢ15 4645, ψῃδίονον {ΠΕΣ ογὶρίη, ἴοσ [86 ρΡυ- 
ΡΟβ6 οἱ βδεουτγίηρ ἴογ [θη Ῥγοϊωρίοσ δἰθηςοὴ διηοηρ ἴπῃοβ6 ἡ Ώοσα 
δΒ6 βουιφῃῖ ἴἰο ἱπβίγυςϊ δηὰ ἱπῆμπεποθ. [1 15 οὨΪῪ [υ8ι ἰο δαὰ (Πδί, 85 

ὙΠ] ἀρρϑᾶγ ἴῃ 16 οουγβα οὗ ἴῃ 656 σοσημη θη (5, ἴοΓ δἰἰγαςιίνοη 655 δηὰ 
εὔεςνοηθββ ἴ8 6 νἱβίοῃβ οἱ Ζϑομγίδῃ [(841}1] θείονν [86 ἄνεγαχε οἵ 
ἴῃοθε υβοα ΟΥ̓ ἷ5 ργθάθοθβϑογβ. ΤὨς ἢγβί 18 γαίῃοσ οῦβουγε, Ὀυΐ, 
ἃ5 ἴῃ 5(6η6 ἰ5 ἰΔ]ά ἴῃ (Π6 ηἰρῃί, (ἢ πα 5 ποΐη 655 οἱ {πΠ6 ναγίοιι8 
ἤγχυγεβ ἱηίτοάιιορα 5668 ἡδίυγαὶ, ἢ ποῖ πιο η ἴοηα]. Απιοηρ [ἢ 6568 

ἤρυγεβ (Π6 ἢγϑῖ ἴο ΔΡΡΘΆΓΣ 8 α πη. ἝΝὮΟ [ἢ πηᾶπ 18, Ζϑοθαγδῇ 

Φ Καδ εἷἰες Επτι. διιή Ηἰϊ. δ μοϊΐῃσ ἴα υἱενν ἐπδὶ τπ6 Ῥγορδοεῖ ἰ5 τορογίίης δ βυςςεβπίοη οὗ 
ἄγεαπε, ἯΣ ἴῃ ᾿ιἰ8 ΘΟ πι ΔΙ ἷἰ5 ταῖμονς διηδίσυουβ. Επ΄., Δ ἰπουσὴ ἢς τείεσβ ἴο ἴῃε ν᾽ βίο 5 
8: " Τιαυνπιξοδί δε," δα 5 ἰπαὶ ΠΟῪ δτὸ ποῖ το Ὁ ἀγοατδ, τηυςἢ ἃς [ΠΟῪ γοδοπιθίς (πεπὶ, μυϊ τπῶὶ 

ἔνε πεῖε ἀενίφεά ἴῃ ἐμεῖς ογάογ ίογ ἃ ἀεἰ δογαῖθ ρυγροθβο. 
Υ 50 Κῦϊ, Κε., Ν ., Οἱ, εἰ αἱ. 
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ἄοεβ ποῖ ἐχρ δίῃ, θυΐ (86 τεδάδγ δἱ οὔςς βυϑρεςῖβ [ῃδὶ 6, "κα [ἢ 6 
ΔΩ ἰῃ ΕΖ. 85} ,ο᾽ 5", εἴς., 18 ἃ ΒιροΓμυτηδη Ῥείη, δῃὰ (δεγοίοσε 
8 ποΐ βυγργίϑεὰ ἰο Βπὰ (δα ἰῃ ἃ ρἷοββ ἴο ν. 86 15 ἰδεπεποα νὴ 
ἢ δηρεὶ οὗ δῆνο!.᾽" ΤὨΪΒ νεῖν 45 Ὀθεη χυεβίοποά, 7 Ὀὺὶ 1 
58. ἃ παίιγα! ᾿πέογεηςς ἔγομι [ἢ 6 ἰδηρσυδρα 366, Δηά, 45 ἴΠ6 ονἱάοης 
ΒΌΡΟΓΙΟΥΠΥ οἱ (ἢς Ρεγβοῦ ψῇοβα ἰἀΘΠΕΥ 18 ἴῃ αὐεβέοη ονὰῦ 8]} [Ώ 6 
οἴποῦβ τη θη ομδά Ροϊηβ ἴῃ (ἢ 6 βάτὴς αἰγεσίοι, 1 Β845 Ὀδοη ψ]ά εἶν 
δοςερίοα 5 Οπ (δ6 {Π|6 “δηροὶ οἱ Ὑδηνοι,᾽" σ΄. Ης. τἷΣ δῃὰ (ἢς 
ςοιῃπηθηΐβ. 1η (ἢ 5 θΟΟΚ 1{ εν ΘΕ ΕΥ ἀδηοίοϑ ἃ νἱβ: 0]6 τηδη]οϑίδ- 
(οη οἱ δῦνεῆ. Ης 15 ἀεβοσιροά, ἰῃ ἃ ρίοβϑβ ψΐς ἢ βθεβ ἰοὸ ἢδᾶνα 

Ὀδοη δαάϑὰ ὈΥ ϑοπγῈ οὔδ ψῆο ἰδοιρῃί 11 θομοδίἢ [6 αἰρηῖν οἱ (ἢ ς 
ΔΏρΕΙ οἵ [Π6 ἀϊνίης ρῥγεβεῆςα ἴο Ὀ6 ου ἰοοΐ ΨὯ116 Ηἷ8 δἰἰοπάδηβ5 ψεγα 
ΟἹ Βογβοθδοῖ, 85 νπομρξᾶ ὁ α δαγ δογϑε,δ Ὀαΐ ἴῃ ἃ χεηυΐης οἶδυβς 

88 σἰαμαϊπρ, οὐ Ὀείϊίεγ, ἴῃ (ἢ6 ρῥγαβϑθηῖΐ σοῃηοοῦοῃ, τὐσέϊηρ, σἸΟΉΡ 
ἐλε φιγγῆσς. 

Το ταγτῆς (ΔΜ υγίμα ἐονημε 5) ἰα ἠοῖ, 88 οη6 ψουϊὰ δύρροϑε ἔγοσῃ ἴς Επρ- 
1190 τεπαοσίηρ οἱ 15. ςς!δ, ἃ ἴσος, Ὀυϊ ἃ βσυ [πδϊ βεϊ οι διδίηβ ἃ βείσῃϊ οὗ 
τήοσο ἴδ εἰσῃϊ ἔοεϊ. [ἐ ἰ8 δὴ ὄνοζρτοθη, τ ἢ ἔγαρταηῖϊ Ἰεανεβ δηὰ ἀεἰςδῖς 
ὙΠῸ Βονεῖβ. [{ γὼᾶβ ἃ ἰδνουσίϊς διλος ἴδς Ἠεῦγενβ. Ηξηςε [ἰ ἐβ πγδπιοηθδα 
διροης ἴπδ ἴγϑὸβ ἰδὲ ἰδϑιν το 186 Ῥσοβρουν οἱ {πὸ Μεββίδηὶς σε. (΄. 15. 
4113 τε, ἘγΤοΙΏ ἰΐ, 85 ἔγοπι ἴδ6 Ῥδΐτ δηὰ οἵδοσ ἴγεεβ, πεν ουϊ ὈΓΔΏΓΠΟΒ ἴὸ 
τοδκα ὈοοΙἢ5 ίοσ ἰὰς Ἐξεαδϑὶ οὗ Τθεσγηδοῖοβ. Οὔ. Νε. 81:5, Τὴ 1ν. 2345 (ὃς πῦῖ!- 
Ἰοῦν ἰδῖκοβ πὸ ρ]δοςβ οἱ θοὶδ μα ταγγῖὶς δηὰ τῆς οἷΐνε; ἃ ἔδεὶ ν οι ἔδνουτς ἴῃς 
ορίηΐοῃ ἰδδὲ σουςοὶ οὗ ἴδς ὑσίεβν Ἰερ ϑδίοη ἰοοῖκ [ἰ5 ὅπαὶ βῇαρε ουϊπίαε οὗ 
Ῥαϊεδιίπο. ὙΠὲ τγγῖῖς 5 3511} οοσηπιοη Ἰδτουρσδουΐϊ Ῥαϊεβιίηο, στονίης πῖα 
ου ἴῃς ο'ορεβ οὗ ἴπε ἢ115 δηὰ δοηρ ἴπε νδίἊεσοουγϑεβ (ο΄. νεγαῖ!, Οεονρ., ἰὶ, 
122; ἵν, 124), 85 ΜΕ]] 85 ἰη ἴμε ραγάθπβ οὗ {86 ἱππδοίίδηιβ. (ὑὐ. Ὁ8., ὅτι. 

Μγνῆε; Τιβύῦδω, ΝΗΡ. ,χός Δ 

ΤἼδ ταν τί]65 (ἢ 6 ργΟρΡἢεΐ 845 ἴῃ τη ἀγα ἰῃ ἃ Ἰο δ! Ὑ ἀβροςῖδ!}ν 
ἑδνοῦγαθ]α ἰο μεῖς στονίῃ, α λοίϊοιυ. ΤὨ15 ἀεργεβϑίοῃ ἢ858 θθεῃ 

4 Τῃ (Ὠΐ5 ραϑδᾶσε ἰἢς οοἴτεςὶ τεδαϊπρ 5 ποῖ “δὲ δρροδσζδῆος οἱ ἄγε " (δ), υς “ἴἢὸ ἀρρεδῖ- 
δηςς οὗ ἃ τη8η᾽ (.κ). (ΟἹ. Του, 580Τ. 

ἱ Κόδ., Κε., ΚΙίε., ᾿νεῖ., Νον., εἰ αἱ, 

2. 80 ΒΔ. ΑΕ, (δ). τυ. Μασοὶ, νι, Β14., Εν., Ἠά., Ῥτοα., Οἵ. Ἐδιι., οἱ αι. ϑοῦν οἵ 
ἴδεθε αἱ ἴῆς δίς (ἰπγο Βοϊὰ ἐμαὶ [πε πηδῇ 5 {86 δοὺ οἵ σο. ὙΤΉΐδ ἀοειτίεε τὸς πίάεῖν εὐττεῆϊ 
διιοηᾷ ἴἣς οατιΐες οοτασοοηιδίοσγ, δῖ ἰἴ ἀἰὰ ποῖ Ῥδδ6 ὑῃοθδ] εσο. Ὑδεοάοτεί οἱ Μοραυεοῖΐα 
ΒΆΥ5 ἴῃ οτγίἰοέϑαι οὗ ἷξ, “ ἘᾺΠ]) οὗ ἐττοῦ δηὰ (ον, πδυ, [{|}6 δδογὶ οἵ ἐπαρέεῖν, ἰ8 ἔνε ̓ οδεδίησς ὉΥ ϑοζως 

ἴδει δα βὰν ἴδε βοὴ οἱ Οοὰ"; δῃὰ δραίῃ, ἰπ ἃ βαϑβᾶσε {πδι βεεῖωδ ἴο δβανε θεε τυυτ]διε ᾿ν ἃ 

πιοῖς οὐἱ βοάοχ σεδάεσ, ὃς ἀεείαγες, “Νοδε οὗ ἴδ ὑεορδοῖ κηονν δογιδίησ δρουΐ {86 ἀοἰῖν οἵ τ8ε 
ΟἿἱὶν Βεροίίεη,᾽ 

ξ Τῦε πογὰ τεπάεγοὰ ὅσ (Ὁ ἽΝ) ἰδ υϑεὰ οὗ νατίουβ βῃδίεα οὗ οοἰοὺγ ἔγοπι μίηκ ἰο γε 3} 

Βεονῃ, ΟἹ. Οἱ. ςἰ9. Κ, 33 Νὰ. τοῦ 12. 633 Οἢ. 2:3; σ, 
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ἰἀοηεἰποὰ τε ἴδ ν4Π6ν οἱ Κίάτομ, δηὰ [Πδὲ ρδτί οἵ ἱξ ἀρουξ 1(5 

Ἰυπεῖου τυἱξι ἴῃ6 ΝΆ]οΥ οὗ ΗΪπηοτα; δῃὰ ἴΠεγὰ 15 δοιηθι ΐηρσ ἴο "6 
βΔ᾽ἃ ἴογ 1815 ορίηίοῃ: (1) ΤὮΪ5 βροὶ 8 ἴῃς Ἰονγεβί Ὡθδγ [86 οἷ, δηά 
ἰδεγείοσε τηοϑὲ ᾿ἰΚον ἰο θὲ ς]1δὰ “Τῇε Ἡο]]ον.᾽ (2) 1ἰ 85 8]- 
ὙΔΥ5 Ὀδοη ἃ ραγάεσῃ, Ὀεΐηρ (ἢς 516 οὗ “ΤΒς ΚΙηρβ σδγάεῃ᾽ οἵ 
2 Κ. ς᾽, δῃὰ ὄνεῆ ἴῃ Ζεοδδγ δ ἢ 5 ὕπια [Π6 τογτίὶα τηιϑὲ ἢδνα ἤου- 
ἰδῃοα ἴἢεγο. (3) 1ΐ, 88 ϑοῃγα οἰδίπιν, [ῃ6 βεϊρ οἱ (ἢ 1481 νἱβίοῃ 
(6) 5.) 15 1ῃ6 58π16 858 [μαἱ οἵ (ῃ6 ἢγβί, (ῃΐ5 οἰγουμπηδίδηςα 4130 15 ἰρ- 
πἰδοδηῖ, ἴοσ ἴῃεγα 5 Ὡο οἴδεγ ἰοοδ  γ πθᾶῦ Γ6γυβδ]θτ [Πδὶ νου ]ὰ 50 
Ὧ6Ὸ}} ουἱϊξ ὈοϊΪΏ ολ568. δίποθ, δβονονοσ, (6 ῥσορῃοὶ 15 ἀεβο ίηρ, 

ποῖ ἃ γεδὶ, δυῖ δὴ ἱπηλδρΊ ΠΑΓΥ 5066, ΡΟΓΒΔρ5 ἴδε τηοϑί [Πδι οδη Ὀ6 
5814 15. [δὶ [Π6 {8:11} ΒΟΘΉΟΓΥ δρουΐ ἴῃς ΚΙάγοη ἔυγη 5η6α Βπὶ 
8016 οὗ ἴῃς πηδίεΓ815 ἴοσ ὨΪ58 ρὶοἴυγε. [Ιἢ (ἢ15 πα ΚΑ ΓΥ ΠοΙ]ονν Β6 
τεργοϑθηίβ ἢ π156]{ 85 βϑείηρ ἴῃ6 δῆρεὶ οὗ Ὑδηνει, δηα ποῖ ΟἿΪῪ 

πε, Ὀυϊ δελίπα μῆηι, οΟΥ, β'πος (ἢ 6 δῆρεὶ τηυϑί Ὀ6 οοπῃοείνοα 85 ἴδο- 

ἵπσ ΠΟῪ ΟΠ6 ΨΑΥ δηὰ ἴπεη (ες οἰπεῦ, Ὀογοπμὰ πη, ἃ Ὡυ ΟΓ οὗ 
μιογϑες,---δ ἄοεβ ποῖ 580 ΠΟΥ͂ ΙΏΔΗΥ,---ϑοῖς οὗ ΨὮ]ΟὮ ἅγὰ οὗ ἃ δα} 
οοἰουτγ, οἴμογβ οὐεείημέ Ἐ δια 58} οἴμοῦβ εὐλΐφ. ΤὨς τηοηὔοῃ οἵ 

(8686 οοἴουγβ ἰηάϊοδίοβ (δι (ἢς ΠοΙΘ65 όσα αἰνϊ δα ἰηἴο ἰτοορϑ. 

Τδὶ ἴΠεγ δά τ] 6Γ5 15 ἰδκϑη ἴοσ ρτδηϊθὰ. Ἄο (Π686 τ᾽ εγβ  Γα 
8. ἀχρ δἰηδαὰ ἴῃ ἢ ποχὶ νεγβα.---9, ΤῊδ οχρ᾽δηδίοῃ 15 ρίνοῃ ἰπ 
ΔΏΞΨΕΓΙ ἴο ἃ αιιοβϑίίοη ὈΥ ἴΠ6 ῥσορῃεί δρρδγεμιὶΐν δαάγεβϑθοά ἴὸ (ἢ 6 
Ρεγβοῦ [ιι8ὲ ἱπίτοάμοοά. ὙὭεΓα ἃς ἴθοϑα ηο Βο]ὰ (δαὶ ἰξ 15. ἢ6 
ὙΠΟ ΠΟΥ͂ 18 Κ68 ΔΏϑγοΣ, { δηὰ [815 ορ᾽ηΐοῃ, θ651 468 Βοΐηρ ἃ μδίυγαὶ 
ῬΓοϑυρροβίου, 15 ἑανουγοὰ ὈΥ [ἢ6 5ϑειΐηρς ἰἀοηβοδίίοη οἱ [86 
ἴνο ἰῃ ν. 3. ὝΒεγα γε, πονενεσ, βογίουιβ οὈ͵]θσοηβ. (1) ΤῊΘ 
ἀεβεσρένε ρῆγαβο (ἢδι [Ο]]ΟὟν8 15 Β ρου οι18 858 8 π]68}8 οἵ ἰάἀοηί- 
[γίῃρ ἴῃς δηρεὶ οἱ Ὑδηνει. (2) ΝΟ ἀο68 ἰΐ δὲ 118 ρογϑοῃ; ἴου, 

85 ἢδ [45 [ἢ .8 [ΔΓ ποῖ 5414 ΔηγτΒΐηρ, ἢ6 σδηποῖ Ὀ6 ἀοβο θα 85 οὴ δ 
βρεδκίησ Ὑἱ ἢ (ἢ 6 Ῥγορμεῖ. Οἱ ἴδ6 οἴπεσ μδηά, ἃ ἀεβογίρίίοῃ ἰ8 
ΠΕΓΟΒΘΑΓῪ [ῸΓ ἃ ΠΟῪ Ἑσπαγδοίογ, δηὰ [815 οὔθ 8118 δῃ ἱπίογργείοσ, 

ἐξρες δ! 1 ἰ ΡῈ τεμάογοὰ ὦ» σηρεῖ ἰπαΐ ᾿υας ερεακὶμρ τοὐ ἦι πια. 
ἰπάθοά, ἱπ [86 ἴοστῃ 26 σηρεῖ, εἰς., ἴξ 15 σΔΡ4Ὁ]6 οἱ ἃ βίπιῖϊαῦ ἰηΐον- 

ΦΎΝε ἀετί γδιίίση οἵ ἰδὲ Ηςδ. τογὰ δ. ν᾽, ὥσγοξ, ἔγοια ΟἽΨ, «ἀνε ὀνέελεῖν, που!ὰ ἱπάϊςαῖε 
ἴδει [ἰ ἀεποῖες ἃ Ὀτίσεῖ τε ἴῃ οοἱουτ, Ὀπὶ ἩΒοῖῆες, πεῖ Οε8., ος κπουϊὰ τεηος ἰἴϊ 85 δῦονυς, 
ογ, «7ἰ 1} δὲς Ἰαἰεσῖ τενίϑετα (ΒΏ8Β.), φογγεῖ, ἴιϊ 56. 96 ἱπιροκξδεί!ς ἴο ἀεϊογιηίηθ. ΤὮς τεποτίῃς 

Ὡβμεελίεα οἵ ἀσ ῥῥίεᾶ, ἰὰ πἩοΣ τἢς γγπθ. ἀατγες, ἢ65 πὸ τγδιγαηΐ ἰη ΑΙ. 
ἰ ϑοτηροοά. Μορα,, κκ., Μαδιζκ, Ἐοδβεηπι., Μαυ., ΗἸἰ., εἰ αἱ. 
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ῥγείβδοῃ, ἔοσς, ἴὩι8 ἰγδηϑ]δίεα, ἱΐ ἰβ δι ἴῃ β8πι|6 ἔμπης ἃ ἀθϑο] ρΈ!ΟΙ 

οἱ ἃ ϑεοοῃα ρΡεζβοῃ δπηὰ δῃ 8]]υ3ἰοη ἰο (ἢ Δ} ἄσυτα οἵ (ἢ ἰη- 
ἰεγργείοεσ ἰῃ (ἢ6 νἱβίοῃμβ οἱ Ἐζεκίεὶ. Οὐ. 85“ ,“ο᾽ Ζ:, εἰς. Ιὲ 15 
[Βογείοσε ἰδὶγ ἴο οοποϊυάὰς [Πδὲ (86 Δηροὶ Ποσς τηδδηῖϊ 15 45 ἀἰβεηςοϊ 
ἔγοϊῃ ἴῃς ομδ οἵ ἴ6 ργθοθα ῃγ νεσβα 85 ἢς ἰ5 ἔτοτῃ ἴῃς βεοοῃὰ ἴἰο ἃΡ- 
Ρδδσ ἴῃ δ᾿ ἢ, δῃὰ [δι δ 8858 ἃ ἀἰδεγεπί υποϊοη. 6 ἱτηγηδά δεῖν 
ἀδοῖαγοβ ἢἷβ οδοθ. 7. τυὴὐἱϊ σἤσιν ἱμέδε, Ἦδ 5405, τυὐλαΐ ἐδεδε αγε. Ἠξςξ 

58 Ποῦ, 858 δἰ Πογα ἴῃ (Π686 νἱβί 8," 8 Το Πἱ του δηὰ ἰπιογργείογ 

ἴο ῥγενθηΐ ἴΠ6 ργορμεί ἔγοζῃ πιΐϑϑίηρ δηγίίηρ [αἰ Π6 5ῃου!ὰ 566 
ΟΥ [Αἰ] ἶπρ ἴο υπάεγβίδηὰ 115 τηδδηΐηρ.---10. [{ 8 ποῖ ἢς, Βονανοῦ, 
ἍὯΟ δοίυδ!ν ρσίνεβ ἴῃς ῥγου ϑοα ἰηοστηδοη. ὍΤΠδ ΓΕΡΙΥ͂ ΘΟ 65 
ἔτοιῃ ἐδε φιαμ ἰμαΐ ιτὐα5 οἰαμαϊηρ σπιοηρ 6 τι γγη 65. Ἡῖξετο, αἱ ἢγϑί 
αἰσηξ, 5068 ἴο "6 ἃ αἰϑογορϑηςυ ἱπαϊοδηρ εἰμεν [αἱ ἴῃς 1ά68 οἵ 
ἀἰβηρυ βῃϊηρ ἔνο Δ 9618 15 τυ ἰβία Κη, οσ, ρεγῆδρϑ, [μὲ (ἢ18 νϑῦϑε 18 
ψΏΟΙΥ (ὟΝ 6.) ογ ἰῃ ρᾶγί δῇ ἱπίεγροϊδοῃ. Νείίδονς οὗ ἴἤεβα ἰηΐεγ- 
ΘΏ(65 8 ὨΠΘΟΙΒΒΔΓΥ, 845 ὙΠ Δρρϑδγ, 1Ἢ ἀυς τοραγὰ μὲ ρμαϊά ἴο (86 ἴο]- 
Ἰονίης οοηβιἀεγδύοηϑβ: (1) ΤΏ ῥσγοιηἶβα ἴο σῆσιν νῇδὶ [ἢ 6 νἱβίοῃ 
ΤΩΘΔῺ8 ἀΝ0658 ποῖ τεαυΐγα (μδὲ [Π6 ἰῃίογργείοσ βου ἀο 80 ΟΥ̓ 8 
ἀϊγεςῖ δηἃ ρεγβοῃδὶ ἀεπιοηβίγα οη. (2) [ἰ 8 οἰθαὺ ἔτοτα ἴῃ 6 οἵεσ 
υἱβίοῃϑβ (δι ἴῃ6 ῥγορδεῖ ἰηἰεπαά δα ἴο τᾶ κ6 (ἢ 61 8ἃ5 ἴδ ἃ5 ροββὶθ]θ 
οχρ δίῃ ἐμοιγϑεῖνεβ. (3) Α Ὠοίδθ]ς ἰηϑίδηςο οὗ ἰῃς ἱπάϊγοςί τε οὰ 
158 ἰουμὰ ἰῃ ἴῃς (τὰ, τνθεγα (ἢ ἱπίεγργείεσγ, ἱηϑίεδα οἱ δα ἀγοϑϑίην 
(6 ῥγορδεὶ, ἃ8 6 νου]ὰ να Ὀθθῃ Ἔχρθοίοα ἴο ἀο, 5ῆονγβ ψῃδὶ ἢ6 
Μ15}:65 [ἢ 6 Ῥγορῃεῖ ἴο ΚΠΟΥ ΌΥ ἃ πηδββᾶρα 86ηΐ ἴο ἃ [τὰ ρογϑοῃ. 
Ιη νον οὗ [8ϊ58 Ἔχϑιρὶε ἐξ οὐρῇ ποῖ ἴο 56 θη βίγδηρε ἴοσ ἴῃ 6 ρσορμδῖ 
ἴο Ρεὶ [86 δϑννεῦ ἴο 8 οσσῃ αιοϑέοη ἰηΐο (ἢ 6 τηοι ἢ οὗ ἴῃς ρῥγηςὶ- 
ΡΔ] ἤσυγα ἴῃ [6 8.οη6 ἀεβογὶμοὰ. 7 εξ, ἢ6 88γ5,---τοἰοστίηρ, ποῖ 

ἴο ἴῃ 6 Βοζβ68 οὗ νᾶγίουβ οοἴουγβ, Ὀϊϊΐ, ἃ5 ΔρΡ ΘδΓβ ἔγοταῃ ν. ̓ ἷ, ἰο (ῃεὶσγ 

ΤΊ 6γ5,--ἰλέδο αγό ἱμεν ἐλαΐ Υαἰιυεΐ δεη [0 ἰγανεγεο ἐπ φαγί. Ἡδρτο 
8.6 ΝΟ ΟΥἩ ἴγΘ6 ροὶπίβ [αἱ ἀεϑεῖνα αἰζεπίοη. [Ιη ἴῃς ἢγϑὶ ρΪδοο, 
1 8 ποϊενοσίῃγ (δὲ [6 δῆρεὶ οἱ Υδνε, ἴῃ 6 βρδδκοσ, ἤθγα ἃ8 ἰῇ 
ν. 12 δῃὰ 42 αἰξΞίηρυΐθηῃθ5 Ὀεϊτγθθῃ ἢ: πλ56} 45 ἃ αἱνίηα τηδηϊεϑίδ- 
ἴοη ἴο δὲβ8 ρϑορὶα δά Ὑδῃνεϊ [6 αοἀἂ οἱ (6 ψῇοϊς εατίῃ. Ο- 

8676, ἴοο, [86 [Π ΤΠΘΒΒΘΏΡΟΙΒ ΕΓ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 4}1 ἀδβρδίςποα ἴο- 
ξεῖδοσ, δηὰ ἰΠαὶ δὶ 186 {ἰπ|6 ἴο ψὩϊςἢ ἴῃ6 νἱβίοῃ τγεΐθγβ ἴΠπΠ6 Ὺ ἢδνο 
δΟΟΟΙΡ 3η6 ἃ (ΠΕἱΓ πηϊβϑίοη. [{ 8 [ῃογείογε οἰ θαυ υ561655 ἴο 866 

Φ ΟἹ. «ψτ|Ὸ 2281. 41. 4. δ. «ὃ. 19 64. δ, 
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ἴον 86 ΚΕΥ͂ ἴο ἴδ νἱβίοῃ ἴῃ [ἴῃ 6 θοΟΚ οἱ Τ.δηϊοὶ, οσ ΕΥ, 858 ϑοπη6 ἢᾶνῈ 
ἄοπο, ἴο πὰ ἱῃ [6 οοἴουγβ οἵ [ῃ6 ὨΟΓΒ68 5γπ10 018 οὗ ΔΩΥ 5ι1:ςοαβϑίοῃ 
οἔ ἐνεηΐβ,Ἐ ΟΓ δ ρὶγο8.7 ΕἾΜΑΙ, 1 8 βρη βοδης (Πδι [656 Ποῦβ6- 
ΔΘΠ, ΟΕἸΪΚο ἴῃ ο86 ἀεϑοτ 6 ἰῃ [ἢ6 ΑΡοοσδίγρϑβα (6), 4]] δὰ οὔεα δηὰ 
(86 βδ1ὴης τηϊϑοίοῦ. ΤῊΪβ ἴδοι (οΥ 145 [86 ἱηἰεγργοίδοη οὗ (Π6 οο]- 
οὐβ οὗ (6 ΒοΙΘ65 88 ἱπίεπαά δά, ἴο ι.356 (Π6 ἰδησιαρσο οὗ ΝΕΊΟΟΠΊΘ, 
“ἴο ἱηπηδία (ἢς ἀϊεγζοηςς οἱ (Ποἱγ πα π1 8 1165. ὙΠοΙγ πιϊβϑίοη 

88 ποῖ ἴο 5αν, θυγῃ δηἀ σοηαίεγ, ἃ8 ΚΟΒ]ΟΓ ἐχρ] δἰηβ, Ὀυϊ, 88 ἂρ- 

ΡΘΔΓ5 ἴγοπὶ ἴῃ Ὠσχὶ νϑῦϑβθ, ἰο γθοοηηοῖίγε ἴΠ6 οαγίπ δ δηὰ γορογί οἡ 
(5 οοπαϊοῃ. ΝΟΥ͂, ἃ τη ϊββίοῃ οἱ (88 ϑογί σδῃ νυ θην Ὀ6 6Χο- 
ουἱοὰ αυΐΐα 88 νγαὶ]] δῃα τις τόσα ἐχρϑαϊ ἰουβὶυ ΕΥ̓͂ ἃ ρίνθῃ ἢυπ)- 
δεῦ οὗ Ρεγβοῦβ ἰξ (ΠΕΥ̓ ἃγὰ αἰνϊἀοὰ ἰπίο ἀδίδομπιθηίβ δηὰ βϑεηΐ ἴῃ 
ἀἰδετοηῖ αἰγοςομβ. [{ 18 [Πεγείογε ργοῦδ]θ, Ἔβρθοδιν ἱπ νἱον 
οἔὗ (86 υῃϑ85[Δοίο 688 οὗ οἴεγ ἱπιεγρσγείδ οῃβ, (Πδὲ [86 ργορβοῖ 
(βουρῃὶ οὗ ἴΠεϑ86 βοοιι(5 88 ορεγαίίης ἴῃ (Ὠἷθ νὰν δῃὰ ρσᾶνο [6 ΠΟγβα8 
ἀἰδεγοηΐ οοἸουβ ἴο ἀἰϑύηρυ ἢ (ἢ ἀοί ΟΣ  πΊΘη 18 ἴγοπὶ ΟΠ 6 δηοίδογ. 
Ης τωδάβϑ ἴΠ6 ἢυαροῦ ἴἢγοα, 1 [15 15 (ἢ 6 οτρί πα] γοδάϊηρ, ρεῦμα ρ8 
δεοδιβε [ἢς 868 ἴο ἴῃ6 τγεϑί γεβϑιγοἰθὰ ἢ15 νυἱβίοη ἴῃ ἰμαὶ ἀϊγοςίίοῃ. 
566, βονγονοσ, 65 ἴ-. 
11. ΤΏς Βογβοιιθη ἀο ποὶ ναῖϊ ἴοσ ἃ ἀΐγοςϊ οουῃησηδηά, δι, οα 

θείη ἱπιτοάιορά, τηλκα {μεῖς σοροσὶ ἴο [6 αϑὲ βρϑδκοσ, ψῆο 18 
ἀραίη ἀοϑοσί θα 85 ἴ3:6 οὔθ εὐἦο τυᾶς σἰασμάΐερ αῃοΗρ ἐδ φινγίΐος. 
ΤΒΕΥ 840, Ρεγῆδρϑ ἰβγουρῇ ἃ βροϊκοβϑιηδῃ, 7ε μανε ἱγαυεγεεά ἰδέ 
εατγίξ, απ ἴσο, ἐπε ιτυποΐό εαγί}---τοτ ἜΧΑΟΙΥ τἴἢς ρορυϊδίοη οὗ (ἢ 
νΑγουβ σου {1658 οἱ (86 εΔγίἢ---γεείσί ἐπ φμίεί. ΤῊΪ5 βἰδιεηγθηΐ δ 
Βγβὶ βίσῃξ 566 115 ἰηἰδηἀοὰ ἴο ἀδβοσίθε [Π6 ἰδία οἵ (ΐηχϑ δἱ [ἢ ἀδίε 
οἔ (ὃς νἱβίοι,ἘῈ Ὀυΐ (818 σΔἢ Βαγαϊγ 6 (ἢς οογγϑοί ἰμιογργοίδοῃ. 
[τ 5 ποῖ ρσγοόῦδθ!]ε (μαὲ [ῃ6 δάνεγβασίθβ οἵ Πδυῖιβ γογα 81} ϑυ νά ιοά, 
ἀηά [Π6 Ῥεγβίδη δωηρίγο γοάπςθα ἴο ἃ βίδίβ οὗ οοσηρὶεῖς ἰγδηαυ } }γ, 
ὃγ 186 τῃοητἢ οὗ ἘΘΟΌΓΌΔΙΥ, 510 Β.0.; οὗ (δὲ, 1 [6 βίσαρρε ἴον (Π6 
ἰγοῦθ τγ8 5311} ἴῃ ῥγορτγεββ, (Π6 7ενν8, ἱπουάΐηρ Ζοομασίδη, τογα 

80 ἢ] ἰηίοστηοθα τ] τοΐεγεηςε ἴο πηδίίογβ ἴῃ (ἢ 6 Εδϑὶ (ῃδί {Π6Ὺ 500- 

4 οι ἐχασορῖο, ἴδε νατίεὰ ἰοτίιηδδ οἵ (Ὡς Ῥεγίδῃ εἰρέτε; τοι, Ηά,, εἰ αἱ. 
7" ]εἐττὸ οὗ Ϊοτοιε 5 ἔπιε βανν ἴῃ {Ππε8ὲ οοίουτβ βγιαῦοὶϑ οὗ ἴμα Αδανγτίδη, Βαυγί οοίδη διὰ 

Μέούο-Ῥετείδη, οἐ ἴις Μεάο-Ρετείδη, Μαοεάοαίδη δοιὰ Ἐοιπδη εἐπιρέτεβ. 90 (γσ,, ΚΙίς., οὶ αἱ. 
ῖ. 80 Βι4.. Καδ. Κε., εἰ αἱ. 
ἔ Νοι, δ9 Τὸν δηὰ οἵδε τεπάστγ ἰϊ, (Δὲ ἑανά. 
80 90 Ὦχυ,, Οτοῖ,, Μδιςκ, [νὰ Ηά,, ἵνε., Νον., Μαπὶ, εἰ αἵ. 
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ροβδὰ ἰξ δὰ Ὀδθ ἀδεϊἀο. ὙΤΠΟΓα ἃγὸ δαυδ]ν να] οὐ] Οἢ8 
ἴο ἴῃς νεν [δὶ ἴΠ6 ῥχγορδαοῖ 8 βεγα ἀθβοθίηρ υϊαγα οομα  0Ώ8. 
ΤὨο εν ἴῃ ἢἷ58 ἀδΥ ΕΓ ποὶ στοδηΐηρ ἴῃ θοηάδρα δη ἃ Ἰοοκίηρ [οσ 

ἀεἰΐνεγαηςοα ἔγοτα ἱΐ, 88 βιοἢ δὴ ἱπίεγργείδ ἴοῃ πνουϊὰ ᾿πρὶν, Ρυΐ 
1π εἶς [εἰἴετβ δ8α Ὀδοη Ῥγόκοη Ὁ Ογγυβ δῃὰ [ΠΕῪ [δα 5ΐποα Ὀδδη 
ἴτεα ἴο γεϊυγῃ ἴο {Πεῖγ ΘΟ ΕὟ δηὰ ἸΔρουγ ἴογ 15 δοοῃοχαῖς, {ἢ ποῖ 
ἴογ 15 ρο ἶς8] γοϑίογσδοη. ΤῊ ἷ8 18 ρεγθς ἶγ οἶθαγ ἔσομ ἴῃ6 ργορἢ- 
εεἶε8 οὗ Ηδρραὶ; 4530 ἔγοτῃ ἴδ αϑὲ σπαρίογβ οἱ [815 οοἹ]Ἱθς Ο,, 69- 
ΡΘοΐδΙν 69 ΖΦ... ΑΦτοΐογοῃοα ἴο ἴῃ 6 ργεϑεηΐ δῃὰ [ἢ ἑαίυγα είν 'πι- 
ῬΓΟΌΔΌΙΘ, ἰΠογα γοηδ] 5 Π0 δ᾽ίογηδίϊννα θυΐ, τ ἢ νὴ Ἡοοηδοκοσ, 

ἴο τεραγὰ ἴῃ 6 νἱβίοῃ 85 ἃ ρἱείυγε οἵ [Π6 ραϑῖ. ΤΒδ ι.56 οἱ νἱβίοῃβ 83 
8 ΤΊ6Δ}8 Οὗ ΓΕργοβϑοητηρ ἢἰϑἰογ δὶ ἴδοῖβ ΟΥ ἱγα(ἢ8 15 ποὲ συἱδουΐ 
ΡγΓδοδάρηϊ ἰῃ (ἢ6 ΟἹ]ἀ Τεϑίδηηιθηί. ὙΒετο 18 ἃ οί ]6 Ἔσδηρ]ς ἰῃ 
(δε θοΟΚ οὗ Αῃηοβ. Τα ϑενοηῃ οπαρίεγ οὗ [μδὶ ὈΟΟΚ Ὀερὶη8 ψ ἢ 
ἃ 86168 οἱ [ὮγΘα ν᾽ βίοῃβ οὔδ οὐ͵]δθςῖΐ οἱ ψὩ]οἢ τνὰ8 ες νου ἴο ρογ- 
ΑΥ̓͂ ἴο ἴῃ 5ἰπηίΐηρ (ΕΠ άγϑη οἵ 15γδοὶ (ἢ 6 Ἰοῃρ-ϑιυ δεγίηρ οἱ Υδησεἢ ἴῃ 
ἢὶ5 ἀεδδ ηρβ ψ ἢ (ἤδλ. 1, ἰΠογείογο, Ζϑομαγδἢ 18 ἤθγα διίοτηρῖ- 
ἴῃηρ ἴο ἀορὶςΐ ἃ ἰδίοσί δὶ εἰἰυδοῃ, 6 18 5 ΡΥ [ο]οσηρ ἴῃς 6Σ- 
ΔΏΡΪ6 οὗ οἣς οὗ [ῃς ρστεδίεβι οὗ [18 ὑγθάθοθϑϑοσβ ἴῃ ἴῃ 6 ργορῃεῖς 
οἴςο. Τμαὶ (85 τϑα]ν 15 μἷβ οδἦθοϊ Δρρθδγβ ἔγοτι ἃ Το ρΑγίϑου 
οὗ [86 ἰδησιιαρσα ἢ6 ι.368 Βεζα δηὰ ἴῃ ἴῃς ζο]ονίηρ, νογβαβ τ] (ἢ δὲ 
οὗ ἴῃ6 ϑεοομὰ [538118. ὙΠδ ἱπργεβϑίοη ἴἢ 8 ῥγοάιιοοα 18 ΟὨΪΥ͂ 
ἀεερθηθὰ ψἤεη (ἢ6 ποχὶ ἔννο Υ᾽βῖοπβ σὰ ἰδκϑῃ ἱπίο δοοουῃηῖ, ἕο συ 
“Δ. τοί ΟὨΪΥ 5υϊ15 (ἢ 6 ΒαΡγ]οηΐδη ρεγίοά, μας οδπηοί ψ 6 }} Ὀ6 
υπαογϑίοο 85 σγείειτίηρ ἴο ΔΩῪ οἴμεσ. ΕῸγ ἀοία!]5, 866 δείονν,. 
ΤΒοΓα 18 ομ6 οὈ]εοίίου ἴο [86 νἱοῦν ργοροϑϑά, πδπιοῖυ, (ἢδι δοοογά- 
ἴηρ ἴο ν. 2 [6 δηροὶ οἵ δῆ γαίογβ ἴο [86 ἱπαϊσηδοη οὗ Υ̓8ῃ- 
ΜΕ 85 βανίης δπάυγοά 96 ΘΠ γοϑγβ; Ὀὺὶ 566 Ὀείονγ. ΤὨΘ ΟἿΪΥ 
ΨΑΥ ἴο ἀγνοϊὰ [ἢ δαοροῃ οἵ ϑοπδ ϑ:10ἢ} Ἔχ Δ δίίοη 85 15 ἴοσα βυς- 
φοβιοα ἰ5 ἴο γοϊοοί (88 ἀδία γίνθῃ ἴῃ ν. Ἶ δῃὰ σεΐεγ [815 δηὰ (86 ἴο]- 
Ἰονίηρ οδαρῖες ἰο [86 ρεγίοά οἵ [ῃς Εχἢ]6; θυΐ 5ι1:.ἢ ἃ οουγβα 18 ἔογ- 
νἱάάφῃ Ὀγ ἴῃ ογραῃὶς γεϊδιίοῃ Ὀδΐννθεη [ἢ 686 οΠαρίογβ δηα ἴΠ6 Ὠσχὶ 
ἴουγ δηὰ (δε ονίάδηςς [δἰ ἴΠ6586 1.81 ψεγα τ (θη δίΐοσ ἴΠ 6 δοοδϑ- 
βίοῃ οἱ Ὀαγίυβ Ηγβίδβρεβ. Ου [86 ψ8ο]6, ἴδῃ, ἰἰ 8θθπ8 Ὀεβϑί ἴο 

ἱπίοεγργοι (18 ἄγϑβί νἱβίοῃ 85 ἃ ρἱοΐυσγα οἵ (ἢ ρϑϑβὶ, (Πα 8, οἱ ἰῇ ς 
ΡεοΠοά οὗ (ἢ Εχὶϊ6. ΤΒοῖα νγ8 ἃ {π|6 ργενίουβ ἴο [ἢ 6 Δρρδδγδῃηςσθ 

Φ(ρ, ν. 1 ουἡ 15. τ4΄. ν. 18 δηᾷ 14, 4ο); ν. " διὰ 15. 42,2, ν. 17 δρηὰ ἴς, 44 ς τ, 



11.1 123 

οἵ Ογτιι 85 ἃ ΘΠ] ΠΟΓΟΥ ΤΏ δη ΒΔΌΥΪΟΏ τγᾶ8 ΔΡΡΑΓΕΠΕ 50 ροῦγοῖ- 
[αἱ (δαὶ ἴξ οουἱὰ δεν θα «οΔ]16 ““πιϊϑίγε55 οἱ Κίησάοτη5᾽ (15. 47), 
δῃηᾶ 115 ἀουλϊηΐοη 50 ζΟΏΘΓΑΙΥ τοοορηϊϑεὰ [μα΄ [ἢ6 [εἐττ8 οουϊά 6 
Γοργοϑθηϊθα 8ἃ5 τηϑοϊηρ (ἢ 6 Ὀγομ 965 οὗ [Ποἷγ ὑσορμείβ τ ἢ (ἢ 6 
βοσρΕοδ] αυροίοῃϑβ, κ15 ἴΠ 6 5ροῖ! ἰδ κοὴ ἔγοῃι [ἢ ταΐρ ἢν ὃ οὐ (ἢ ς ολρ- 
ἔνα οἱ (6 ἰεττ10}}]6 ἀ οἰ νεγο ρ᾽ δηά 1ἰ 15 ργοῦδοϊυ [5 ρεγοα (δαὶ 
ΖοΟδαγίδῃ δὰ ἴῃ υὐϊθὰ ἤθη δα ρῥυΐϊ ᾿ἰπἴο (6 τηοιἢ5 οἱ [ἢ το- 
τυτοὰ Πογβοιηθῃ [ἢ6 τοροσὲ (παῖ, ὙΠ όγονοῦ [ΠΟΥ νοΐ, ἴον ἰουπὰ 
υπαϊπιαγθοά αὐἷει.--12, ΤΏογα ἀγὸ ναγίουβ ρ]δςθβ ἴῃ 1η6 ΟἹὰ 
Τεβίδηδηὶ ἰη Ὡς ἢ [ἢ6 οομαϊοη ἰυ5ὲ ἀπο θοά 15 Ρ] Αἰ ΉΪΥ τορσε- 
βϑηίο 45 ἀθϑίσγα]θ. Τδι8, ψῃ δ, ἴῃ 2312 δῃὰ οἰβονθογε ἴῃ (ἢ 6 ΒΟΟΚ 
οἔ Τυάρεσ, ἴῃ Ιαπὰ 15 5414 ἴο Βανβ “ῃδὰ γεβὶ᾽" 50 ΟΥ̓ 80 ΤΔΗΥ͂ ΥΕΆΓΒ, 
ἰξ πηθ8η5 [δἰ ἃ ΙΏΟΓΕ ΟΥ̓ 6558 δεγίουϑ οομῆϊςὶ δά Ὀδδη Ὀσγουρῃϊΐ ἴο ἃ 
ΤΊΟΓΕ ΟΥ̓ 1658 838 15:80 ΙΟΥΥ :55ι16 δὰ (ἢ 6 Ηοῦγοννβ ρεγτηϊ θα δὴ ἱπίεγ- 
γα οἵ ρΡεδοθ. ΟἹ αἷϑὸ 18. 147. [ἢ [18 οδβα [ῃ6 τοβϑυϊὶ γχὰ8 ποῖ ἴδ- 
γούγα 6 ἴο ἴδ, Ὀὺὶ αἰΞαϑίτουϑ; δῃὰ [ἢ 6 Ρεᾶςδ [δι [Ο]οντο ννὰ8 

(Ὡς »γίζε οἵ ἴπεὶγ ἐποιῖθβ. ΤῈ [ενν8 1δεγηϑεῖνοβ, ἴο Ὀ6 βυγα, δα 

ἃ κὶ πὰ οὗ ταϑί, Ὀυΐ 1 τυᾶϑ [Π6 Γαβέ οἵ ἃ ΡΥΡΤΩΥ͂ πῃ (86 Ὠδηά5 οὗ ἃ σίδηϊ. 
ΤΏΕΥ οοὐἹά ποῖ ὃ6 5εἰ136 ἡ τ 1{, Πούονοῦ ΟἸΘΑΥΙ [ΠΟῪ πιὶρῃΐ 
οοῦ]α ἴο 566 ἰδὲ (ΠΥ {παηϑοἶνεβ εγα ἴο ὈΪΐδιης ἔογ ἰΠεἰγ ΒΕ ρ]655 
οοὐμϊοηθ. Ἱπάεοά, (Π6 ΤΏΟΓΟ ΚΟΘΏΪΥ (ἢεΥ το] θὰ {μεὶς ου]ρᾶ- 
ΠΗ η)7, ἴῃς τῆογα δἄροῦ [ΠΟῪ Ἰοηρεά, πὰ (ἢ 6 τογα δαγπ 5 ΕΠ (ΠΟῪ 
ρΡγαγοϑά, ἴογ (ἢ ζυΐυγε ἰανουγ οἱ Υδσεῦ. ΑἹ] (δ 18 ὅπιἀ8 ἐχργεββίοῃ 
ἰῃ ἴδ6 ραϊδεῖίς ἃρρ64], ζἀσιὺ ἰοπρ ευἱϊξ ποις ποὶ παυνὲ οοπιῤαδείοη, οΥ, 
ἴο Ρυΐ 1 τλογα ἰάϊοτΔΈΟΔΙΪΥ, μσιῦ ἰομρ τὐὴ! ποι γεΐμδε ἰο μανε οοην- 
βαεείοη, ὁπ “εγμδαίεηι απμὰ ἰδὲ οἶος οἵ ὕμάαἢ}ἢ} ΤὨς σψοσγὰβ τοϊρῃς 
Μ6}} ἢάνα σόα ἴγοσῃ [6 ργορῃεὶ. Ηἰ5 συγ ἰοὰ Ὠΐπὶ ἰπ ν. ὃ 
ἴο 45 δδουῖ [86 Πογϑοηθη δηὰ 1δοὶγ οἱρηΐβοδηοθ. [{ νουϊὰ 4130 
Βᾶνα θ6εη ὨδίυΓΑΙ ἴοσ Ὠΐπ), Ου Βολγίπρ [86 γεροτί [ηδἱ [Π6ΓῈ ΕΓ ἃ9 
γεί πο 81 5}.5 οὗ (ἢ ἱπίεγίεγεηςε οὗ δῆ ἢ ἰῃ Ὀ6Π 41} οὗ ΠΪ5 Ποιὰ 
ΡΘΌΡΪΟ, ἰο ἱπαυΐτα ον ται οἢ ΙοΏΟΣ [Π6Υ τηιϑὲ ψαὶξ ἴοσ ἀ οἰ νογϑῆςθ. 
Ογ, ἴῃς ἱπιεσγργεῖοεσ τῖσῃς ἢν δοίθα 45 ἢἷβ βϑροκεοοηδῃ. ὙἝογα 
ἅτε ἴῃΏο86 ψῆο τηδίηἰδίπ (μαι 1 τηυϑὲ ἢανε Ὀδοη ἢ6 ψο τηδάς [6 
δρροδὶ, δηά (δι, (πογείογο, εἰ ποῦ ἢ6 5 Ἰἀεη τς] τ (ἢ 6 δηρεὶ οὗ 

Υδηνπθῖ," οὐ [86 δῆγεῖϊ οὗ Υδῆνε Πα5 6 θη βυ 5Ετυϊοα (οΓ Στὰ, ἢ 
δοοδυθα ἢς ἰ58 ἴῃ 6 οὴ6 ἴο ψΒοΙ, [ἢ 6 ΔΠΒΙΟΥ 15 δά ἀγοβϑοὰ. Οἵ. ν. 33, 

4 80 Τικοά, Μογα. δ. Μαζοῖ, Κορεῶσω., Μαυ., Ηἰ., εἰ αἱ. 190 Μαπὶ, ΚΙιι. 
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ΤΒΕΓΟ γα, Βούγανεσ, σοοά στοιηάϑ ἴοσ γε ες πρ ΔΩῪ διςὶ σοροΐυ- 
βίοῃ. ἴῃ (86 ἢχβί ρἷδοε, Δ Βουρῇ, 1 τυβὲ Ὀ6 οοηίεββθά, ΖεοθαγΔἢ 

ἀοοβ Ὡοῖ ΔΙ ΑΥΒ ΟΧΡΓΟ55 ΠΣ Π56}{ ἃ5 ΟἸΘΑΓΙΥ 8ἃ8 ὁπα τΐσηϊ ἀα5ῖγα, 
ἢ 8668 ἴο ἢδνα ἰηἰεηαἀοα ἴο Γεργοβοηξ [86 δῆρεὶ ψη0 5ρόκα συ ἢ 
Εἷπι 88 ἃ Ι6Γ6 ἱπίεγργείεσ. Οπα ψουἹὰ ἰπεζείοτε ὨαγαΪϊγ ἐχρεςί 
Ηἰπὶ ἴο δἀ ἀγε88 Ὑδῃνεῆ. Οἡ (ἢ οἴδεγ Ββαῃά, ἔδεσε γα ΓΕΑ 90. ΜΕΥ 
(86 δηρεὶ οἵ Υδῆνεἢ 5ῃουϊὰ Ρὲ (ἢ ποχί βϑρθᾶκεγ. (1) [ἴ νγᾶβ8 ἢ ἴο 
ψὨοια ἴδε γεροσγί οἵ [ῃς Βογϑθῃθῃ γγἃ5 δ 6. (2) Α ἴΏΟΓΘ οοην]ης- 
ἴηρ ἀγρυτηεηῖϊ 5 Ἰουπα ἴῃ (6 Ἑ“δαγαςίεγ οὗ (5 δῃ ρεὶ ἃ5 ἴῃς ρῥγορδεὶ 
Β66Ι18 ἴο δᾶνα σοποείνοά εἶ. Ηδ Δρρθδγβ δρδὶῃ, δηὰ νεγὺ ἀϊ5- 
που, ἴῃ τῃ 6 ἰουτί ν᾽ βίο, ψεγε ἢ σοῦ κεο8 ϑαίδῃ δηὰ σοϑοιιῈβ 
7Τοβῆυδ δῃηά ἢΐ8 ῥρϑοόρὶςε ἔγοταῃ βεγίουβ ἀδῆρογ; ἰῃ οἵμονς ψοσγάβ, ἢ6 
δείβ ἴῃ ρδγί οὗ ἃ Ἑςβαιρίοη δηὰ ἀείεηάεν οὗ (ἢ 6 [ον 8ἢ ῬΘΟΡΪΟ. 
Ιη [86 ῬοΟΚ οἱ Τδηϊεὶ [18 οἶος 158 Ροσίογιγθα ΟΥ̓ ἴ 6 ἀγοδδηρεὶ 
ΜΙοδδεῖ, νομὴ Δηοῖ Γ δηροῖ 0815 “16 στοδί ρχγίπος νῆο βίδηά ἢ 
ἴογ (ἢς οἰ ]άγεη οὗ (Ὦγ ροϑορῖς." Οὐ. θη. τα. [ἴ πηυϑβὶ ποῖ, δον- 
Ἔν οσ, οἱ (ἢ 5 δοοουηΐ Ὀ6 βυρροϑβοά (δἰ [86 Δγοθδηροὶ 8 ἰπίοηοά.Ἐ 
ΤῊΣ τοοϑί [Πδἱ οδῃ Ὀ6 534] 5 [μὲ Ζεοβαγίδἢ 8εεῃ}5 ἴο δανα δἀορίθα 
ἃ ςοπορροη οἱ ἴῃς δηρεὶ οἱ Υδῆνε πο ργεραγοὰ ἴῃ 6 ΨΑΥ ἴογ 
(ῃς ἰΔῖεγ ἀοςιης δοςογαϊηρ ἴο ψὨΙΟἢ οδςοἢ ῬθΟρΪς δά 118 σιδγάΐδη 
δῆρε!. ΤᾺ Ϊ5, πουγενοσγ, 5 ἐπουρὴ ἴο ψαιγαηΐ ομς ἴῃ Ὀεϊϊενίησ [δὲ 
Ζεοδα Δ χανε ἴο ἴῃς δηρεὶ οὗ Υδηνεῇῃ [ἢ 6 υ͵Ϊδος δ ὩΟῪ Οσουρ 65 
ἴη 115 ἢγϑί νβϑίοῃ. ΤὨς δηρεὶ οἱ Ὑδηπε, (ἤεη, 15 (ἢ 6 Βροϊκοβϑσηβῃ 
οὗ Ζεςδαγίδῃῃ δηὰ ἢΪ8 ὑθορίς, νοϊείηρ {δεῖν ρ]θα ἴῸΓ τοῦ οἱ [86 
Ιαηά [δαὶ ὙΔῆνεἢ ἢ85 σεγοεά Μι συΐῃ δηα ἀεϑοϊδοη ποιῦ δευε εν 
γεαῦς. ΤὮΘ ΠΌΠΟΙ ΒΟΥ ΠΥ, 8ἃ8 ΔΙΓΟΔΟῪ ποίεδα, 566 5 ἴο οοπίτᾶ- 

ἀἰςὶ 186 βιιρρεβίοη (Πδὲ (815 νἱβίοῃ γεϊδίες ἴο ἴῃ 6 ραϑβί, Ὀείπρ οοἕ- 
5: ἀεΓΔΌΪΥ ἴοο ἰαγρα ἴοσ (Ὡς ρεγοα ἴγοπι (ἢ [81] οἱ Τεγυβδίθτ ἴο ΔΩΥ 
ἀαῖς Ὀείογε ἴῃ εἶοϑε οὗ ἴῃς ΕχΠο, δῃ ἰηίεγναὶ οἱ ΟἿΪΥ ς86--ς38 πα 
48 γοᾶτβ. ΤῊϊ5 ορδ)]εςοη, Ὠοννενοσ, οδῃ 6 δηϑυγεγοα ΟΥ̓ Ξυρροβίης 
εἴθε (δαί, βἷπος [ἢ6 ὑγορμεοῖ ενὐἱάθλ εν δα ἴῃ πιπὰ (ἢ 6 ῥΡαββαρα 
ἤτοι 7Θγοι δ ἴῃ ]ςοἢ ἴῃς χα δηὰ 115 ἀυγαῇοη γα ῥγοαϊοιϊοὰ 
(α5' 52), Βα τεοκοπϑὰ ἔγοπι ὅος 8Β.0., (ῃ8 ἀδίς οἵ ἰῃαΐ ῬγορβεοΥ, 
οΥ ἴῃαΐ, βίαγηρ ἔγτοπιὶ (ἢ6 [4]] οἱ [6γυβαίε, 6 ἱμδανογί Εν 
ἱποϊυάοά ἴδ πἰποίθθῃ γϑδῦβ (δὶ ῃδΔα εἰαρβεὰ βἰποβ (ἢ σδρίυγα οὗ 
ΒδΌγ]ου δῃὰ (ἢ εηὰ οἵ ἴῃς ΕΧΙ]6. [Ιη οἰ ΕΓ ολ586 (86 τεβ]: πουϊὰ 

Φ 0 Τδεοάοτεῖ, ά ἴκδρ., Οτοιῖ., οἱ αἱ. 



1 125 

δε ΠΕΟΆΓ ΘΠΟΌΡΗ ἴο ᾿νψᾶστγδηί Ὠἰπὶ ἰῃ υϑίηρ (6 τουμ ποθ οΓ 86νυ- 
εηἰγ.» ((. γὶ. 

18. ΤῊς ἀρρϑδὶ 8 δηϑυγογοά, δηά, 85 ἱΐ βθοῖηβ, ΟΥ Υαλιυεῖ ἴῃ 
Ραῖβοῦ, ἴοσ ἴ86 ῥσοόρμεῖ οδῇ ΠΑΓΟΪΥ ἢᾶνα τηεδηΐ ἴο γεργεϑθηὶ (ἢ 6 
ἰαδὶ βρεδκεσ 848 δοίη ὕνο ραγίβ ἴῃ 80 οἷοβα οοηῃδοίίοη. 7 Ηον, 
ἴῃεη, 15 ἢ6 ἴο Β6 υπάετείοοά δ Τοδβ8 ἢδ6 τηδδῃ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ {Π6 ἱπι- 
ῬΓεβδίοῃ (ἢδῖ δἱ (Ὠ15 ροϊπί ἴῃς ΤΙ πλδάδ ἢ 5617 τόσα αἶγες 
Ἰοδηϊοϑί [ἤδη [ὨγουρὮ [ἴῃ 6 δηροὶ ψἢο δά ἴδτι5 [ΔΓ τεργεβθη δα ἢ}, 
(Ὡυ8 δα ἀϊηρ Δποίμεσ ἴο [26 πυμῦοῦ οὗ ΞῈΡΟΙΓΏΔ] Ῥεΐῃρβ ῥγοβϑοπίν 

ῬΙΟΌΔΟΙΥ ποῖ. Α ποῖα βα ἰβίδοίοσΥ ἌἜχρδηδίοη 15 ἑουμὰ ὈῪ οοπι- 
Ῥασίῃρ [815 ν]βίοπ 1} (86 εἰσ, τ ἤεγα Ὑ δ 8θαπ5 ἰο Ὀ6 ῥγαβ- 
δηΐ, Ὀπξ ὑπϑθεη, Ὡδηλοῖν, ἴῃ [η6 ραΐδος Ὀείογα ποῖ (ἢ ςἤδγιοῖβ 
ἅΓ6 ηυδίεγοα. Ὑθθῆςα ἢ6 χῖνεβ ἢ15 ἀροηΐβ [Π 6 οοἸμσηδηά ἴο ἀδρασγί, 
δηὰ [Ὡεδῆος Π6 δαάγεββϑεβ ἴῃη6 ἱπίεγργείοεσ. Οὐ. 65. Ιἱ ἰβ Θᾶβυ ἴο 
πηδρίης δαὶ ἴῃ [ἢ6 ῥγεβθηΐ ἱηβίδηοδ δ6 5ρθᾶῖκ8 ἔγοταῃ [6 ἀδυκη 658 
τουῃὰ δου Βΐπι ἰο [ἴῃς ἱπίογργοίεγ, δηὰ (Ὠγουρῇ Βἰπὶ ἴο ἴῃ ῥγορδεῖ, 
(δ οἰεεγζεϊ, οορυΐογερ τυογάς [Ὡδὶ (ΟἸογ. (Οὐ. 18. 4ο᾽.--14. ΤΒΕΥ 
ἃΓ6 σίνεη ἴῃ ἴῃ ἔοστῃ ἴῃ ΜὨΪοἢ (ἢ ἱπίεγργείοσ γοροσίοα (μθτ ἴο ἴῃς 
Ρτορῃεῖ, σου δη ἴῃς δἰπὶ ἰο ἀοἰ νοῦ [δηλ ἴο ἢἷ8 Ῥθορ]θ. 7 ὧν 
ὕεγγ 1εαἴσεδ. 768 ΟΌΞΥ 1γ01658 Ξρεςΐαὶ ἱπίογεβὶ οῃ [86 ρᾶγί οὗ οὔθ 

ΡΕΙΒΟΠ ΟΣ δηοίῃοσ. [Ι{ οἰΐθῃ ργεϑῦρροβθοβ ἃ θομπᾶ Ὀεοΐνθο (ἢ ς 
ῬΑΓ 65 (Πα γίνεβ οδοῖ οὗ (Πδτὰ ἃ οἰδἴπὶ ΡΟ [86 οἴμεγσ. Τὰς Ηδ- 
ὕγενβ γαργεβεηϊοα Ὑδῃννθἢ 85 μανίην ἃ ρδου αν ἰη ογεβί ἰῃ (Ποτα;Σ 
85 ὨΔΥ Ωρ, ἴῃ ἰδςοί, οηἰογοά ᾿πΐο 84 οονθηδηΐ τ ἢ} (Βοτὴ Υ νἱγίας οὗ 
πἰοἢ Π6 ὈΘΟΔΠΙΘ, ἱπ 8 ῬΕΟΌΪΑΓ 586η86, (μεῖς οὐ δηὰ (μεν 815 
(δόβθη ρϑορῖὶε. δ ὙΠΕῪ (δεγείογε (εἰΐ (μι (Π6Υ οὐοά Βὶπὶ Ἔχοϊυϑῖνα 
δΙερίαηςς δηᾶ ἰἢδΐ, ἰῃ τεΐυγῃ, [ΠΕΥ ταϊρῃξϊ οἰαΐπι ἢ18 βρεθοΐδὶ ῥγο- 
ἰοςοη. ϑοιηθῦχηθβ, Ὠούνενοῦ, ἃ 5656 οἱ {Ποὶγ ὉΠ ο ὮΠ655 ἰῃ- 

αἰπεά [ἢ 6π| ἴο Γομοῦποο (815 οἰαῖτῃ δηὰ ἤγουν {Πα πβοῖν 8 ὉΡΟῚ ἢΪ8 
ἸΏΕΙΟΥ. Ηθοβοδ ροεβ δἰπηοβί ἴοο [8 ἱπ (15 αἰγεοϊίίοη. (Οὐ. 85, 

4 Ῥογ βοτοδ οὗ ἰδς εατίϊοτ δίίοτωρι ἴο ἐχρίαἰη (6 ΠΌΡΟΣ βενοὩν, 8ος Β]8. δὰ Νεν. ἘΚ δῆ. 
δικ οἴδοῖβ τεοΐκοῦ ἔσοτῃ [ὃς (οἱτὰ οἱ Τεποὶδἰκῖπι, δα, δοςογάΐησ ἰο Π. 1 ἴ., ΝΕΌ Πδάγοσζασ 
ἰοοὰ ]εσωβαίετα {μὲ δτγεὶ το; δαὶ [6 Ῥαβδεδας οὐ Ἡδίςἢ ἔδεῖς ορέηΐοι 8 ὈΔοεὰ ἷ8 σΕΏΟΓΑΙῪ 

ἀικτεαϊιεά, 

{ Τηὶς ἰα ϑεοηδζά" «ἰἄεδ, Ἧς βαυγβ: “" ΤΏοδε σοπιξοτί δ]. ποσὰ οογίδ 1 ἀἱά ποῖ ὑεοοδοὰ ἔγοιῃ 
ἂς [πἰετρεειτίπς δηρεῖ, ἔοσς ἴο δἷπι [πεν πεῖε δι ἀτεβδοᾶ; ποτ ἔτοπὶ ΔῺΥ οὗ (Πε ΟΟΠΊΡΘΕΩΥ οὗ ΒοΙΞ6- 
τηρῶ, ἴος ΠΟΥ τπσεῖε ΟὨΪῪ 116 τη ϑΘΏροΤΕ 56:1 ὉΥ ΠεΒονδῆ; 511} [655 οδπ ἴμεν ὃς ἱτηδαίπεα ἴο βανα 

αἀσὰε ἔσοτ Ζεοβασίδῃ Εἰτηβοι ; δὰ κίπος πο οἴδεσ ρεγϑοῦ ὃυϊ [Ὡς δηκεῖ ἱπίεσοκεθος ἰ5 ἀεδοσ δε 
ἴο δε ὑγεβεῶὶ, ἐδεν τουεὶ δανε ὑγοοεεάεαά ἔγοια δἰ. Βυϊΐ πε ἰ8 πο οἰδεῖ [δὴ ᾿επονδὴ μἰπηϑεῖ ."" 
16. Αἴὰ. 33 Ηο. χε. Ὁ. 4“ {. η96. εἴς, Ι] ἙΣ. 4419 ἴ. Ὁ 20:8) Ε. ]ι. 13, εἴς. 
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εἷς. ἴῃ ν. 123 τῆς ἀρρϑ8] 15 ῃοΐ ἴοσ ᾿υϑςα, θαΐ ππογογ. Ηΐεσο, ἴῃ ογο- 
ἴοσε, [6 εδίουϑυ οἱ Οοά τηυδί θῈ γεραγάθα, ποΐ 85 ἃ Βοβέϊε δί- 
ἰοοὔομ,Ἑ δαϊ 85 ϑοιῃδίίηρ ἴῃ δἷπὴ δηδίοσουβ ἰο [ἴῃς δοϊηρ δῃ- 

Κἰηα]οά ἴῃ Ὠυγηδη Ὀαΐηρ5 ἴοσ βιβεγοῦβ δηὰ δρδίηϑί (ἤοβα ψἢο ΔΗ: ςὶ 
(ει. ΤὨΒ οδ]εςὶϊ οἱ 88 ἀγάουγ οὐ 115 ἰθμάοσ 5146 18 7 εριεραίεηε, 
εὐοη δίοη. Ὅῃδ6 Ὠδπὶ6 5105 ψὲ5 ἢγϑί, νἱϊουΐ ἀουδί, Δρρ] δὰ ἰο 
[86 οοτηραγαιίνεϊν ἴον ἢ1]}}, ρἱεγοθὰ Ὀγ (ἃς 51]]}οδπὶ (υππο], οα ΟΣ 
[δες δηεϊδηϊ οἷν Βαά 118 Ῥερίπηΐηρ.  ΤΒδ Δρρ]ςδίοη οἱ 1ὲ νὰ 5 
αἰϊεγναγὰ ἐχίοπά δα ονεῦ (ἢ ς ψΏΟ]6 οὗ ἴῃς τἱάρε οἱ ψὶςὰ (825 81}} 
6 ἃ ραγί, ἱποϊυάϊηρ (ἰἢς 5ϊ1ς οὗ (ἢ (ΘὩΡ]6 (7ο. 2᾽, εἴς.), δηα ἤπα}]γ 
ΟΥ̓́ΣΣ 18:6 ἰΔΥΡΟΓ ΟἹ οονογίηρ οἴμογ ΘΠ} ΘΏΟ65 ἰο ἴΠ6 τνεϑῖ δπὰ (ἢ 6 
ποτ. Οὐ. 15. 521 “5, εἴς. [Ια ν. "7 δηὰ εἰβενβεγεξ Ζεοδβαγίδῃ 
86 6115 ἴο 0.36 1ΐ ἃ8 ἃ ΞΥΠΟΏΥΤΩ [ΟΓ [ΘΓ βδ] θη. [{ 18 ἰμβογείοσγε ὑγοῦ- 
8016 (Πδὲ 1 βου] Βεγα ἈῈ ἱπίεγργεῖθα 85 τηοδηΐϊηρ [86 Οὐ ταί οσ 
(Π84ῃ (ἢ6 βδογοά τηουηΐδίη, δηα (ἢδὶ ἰῃ ἴῃς σχυϊποὰ δηὰ ἀδϑοϊδῖθ 

ςοπ αἱ οῃ ἴῃ οι ἰτ 85 [οἴ ΌὉΥ 1ἴη6 Βαρυ]οηΐδηβ. Οὔ. 15. 443 
φ4, εἰς.--δΖ. ΤῊΣ οἴμοῦ 5ἰὰ6 οὗ Ὑδνθἢ 5 16] ουβυ τγονθᾶ}5 1156} 
ἴο (6 ΟΡΡΓΈ55ΟΓ8 οἱ δῖ5 ρῬΡθορ]θ. ΜΒωέ 7 ὅπ νεγγ τυγοίἢ;, ἢδ σοπ ἤη- 
65, σραΐηεὶ ἰλὲ σαγοῖδ55, οὐ αγγοραμέ, παϊϊοηδ. ΤὮΏΘΥ ἃγὰ (6 βδᾶῖὴδ 

(δι ἅτε ἀδβουϊ θὰ ἴῃ ν. 1 85 τεϑηρς υπαϊϑίυγθοά, οη]ογίπς (Πα 
ἔγυτ5 οὗ οομαᾳυδδί. Τα βίγσεηριἢ ὈΥ ψῖςἢ (ΠΟΥ νοῦ {Παῖγ βδιιοοθβ5 
μᾶ5 σίνεῃ [6 Π| ἃ γοκ] 655 οομδάρσηςβ ἰἢδὶ 5ῃοννβ 1156] ἰη Ὀοδϑβεπρ. 
ΤῊΪ5 5ρ πὶ 18 [6 οπα [δὲ 5418 οοπμαάσηηηθα ἴῃ ἴἢ6 Αβϑυγδῃ8. 
ΟἹ. το ἐς, Ζεοδαγίδη ἰ8 (μη κίης οἱ ἴῃς ΒαΑΡυ]οπίδπβ ἃ5 ροῖ- 
(ταγϑὰ ἴῃ 15. 4)" -. ὙΒοῖγ διτόζᾶπος πουϊὰ ἰῃ 1156} Ὀς οβεηβῖνα 
ἴο Υδσπθῆ; Ὀυϊ ἰῃς ἱπηγηδαϊαία οαυ156 οἵὗἁ 15 ΔΏΡΟΓ 15 ἴμαΐ, ψἤδη δα 

Μὰ ΟἿΪΥ α {ἠδ τυγοί ἡ ψ ἸῺ ἢ 15 ΡΘΟΡΙΘ, δπὰ ἰπογοίογε ἀἰβροϑθθά ἴο 
Ρυμίβῃ ποῖα θυ ρα ῦγ, [Π656 ἡδύοηβ, θείην οἰωρ] ογοὰ ἔογ (Ὡς ρΡυτγ- 
Ροβ6, λμεϊρεά, Ὀυὶ )ογ παγρι. ΤὨδ ἰάθα 15 ἃ 18.118 ομ6. Τδι8, 
ΙΞδδῃ (τοῦ [) τεῦυκοβ ἴῃς Αβϑυτίδῃ ἔοσ ρ]απηΐηρ ἴο δχίοιτηϊηδίθ 
ἴ(ῃοθδε βοτὰ ἢ6 νγᾶβ οοηΠ ϑϑοηθὰ ΟὨΪΥ ἰο οδαϑίβε, ψ ἢ }]}]Ὲ (ἢς 
Ρτγορδεῖ οὗ (δε. Εχ!]α δοουβ68 ἴῃς ΒΑΡΎ] Ἶ8Δ}5 οἱ ἰγεδύηρ [ἢ6 [6νν8 
ἢ δας ἢ οὐυο!  (ῃαὶ πῃ ἴῃ6 οηὰ [ΠΟῪ ρα ἀουθ]α (ἢ ἀν πον 
ΡΓΟβοθοα ρεπαγ. Οὐ 473 405. ΖΕΟΒαΓγίΔἢ ἰ5 Βογα Ὀυΐ τεροδης 
(818 δοςυ βίοι ὃ 
490 Νέον, ΒΙ]4., εἰ αἱ. 28. ςἴ 1 Κὶ, 8'. 4, εἰς. Φ. 0 Δ 8511. 
ἢ ΤὭετε δὲ δευεγαὶ ἐχοζείοβ ὙΠῸ 5εὸ ἃ Οἰδοιεραῦον δεϊποος ἰδἷ 5 ρα 588 ρο ἰῃ {15 πηοδὲ οὐνίοιδ 

τησδηΐηρ δηὰ ν. 3, ἴὸ ἀνοίὰ νος ἢ ἴΒεΥ ἰπίεγρτγεῖ "ἃ {1{||6᾿ 85 ἃ [ἰτηϊ δου οἱ ἴδε ἀυγαίδοει ταῖρετ 
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16. ΤἼεγέίογε ἰμἰτοάυοαβ [86 ἀἰνίηα ρυγροβα θαϑθά οἡ ἴῃς [Δο(β 
δῦονα ρψίνεη. Βθοδυβα ἢ6 885 ἃ βροςΐδὶ τεζαγὰ ἴοσ [εγυβδίεω, δηὰ 

ἴξ Π85 Δἰγοδαν γεοεϊνοαά ἔσγοιῃ ἢϊ8 δβαπὰ ἀοιθ]α ἴοσ 81} 118 5'η5, ἢς 

100} τε ἴο ἴῃς εἰΐγ, (δ ΡΙδοα οὗ ἢΐ5 ἔοστηοσς δροάβ. Τδς ὅ6ο- 
οπμα Ιϑαΐίδῃ ἀθβϑοσῖθεβ ἴμ6 γεΐϊυγῃ οὗ Ὑδηνε 88 ἃ {ὙΠ ΠΡ Ώ4] ργοσθϑ- 
5.00, ἴοσ ψὩΣΟἢ 4 ΒΙΡΏΝΔΥ 18 ἰο θ6 τηδάδ ἰβγουρῃ ἴ86 ἀδβεγὶ, δπὰ 
δῖ ψ Ὡς ἢ 411 (ἢς νου] ὰ π}}} νομοῦ. [{ πουϊὰ ἢᾶνα Ὀεθα [0]]Υ 
ἴος Ζεομασίδῃ ἰῃ ἢΐ5 νἱϑίοῃ ἴο ὉΟΡΥ ἐπ 18 ρίοσίης ῥγοαϊςοῃ; ἰοῦ 
(δοϑα οσ ἡ Ο56 ἱπϑίΓισοη δηαὰ εποουγαρεοιηθηΐ ἢ6 ᾿τοίς ΚΗΘ 
(δι 1 δα ποΐῖ θδεη 1616. ὙΠΕῪ [εἰΐ, Βοτενεῖῦ, (δὶ Ογτιιϑ γ88 

85 ΓΟΔΪΥ δὴ 1ἰπϑίγιπηεηΐ οἵ (ἢ αἰνίη6 Μ|1 85 ΝερυςδάγοζΖζασ, δὰ 

(86 σψεγα ργεραγεά ἰο Ὀοϊΐενα (δὶ Ὑδηνεῃ δα δἱ ἰαϑὶ τεϊεηϊθά, 
80 (αι ἢ6 που] πΒεηοοίογιἢ γονθδὶ ἢ τη56} ἢ ἀπηοηρ [Π 6 πὶ ἴῃ 071- 
βαςείοπ. Ιπάερά, (ἢ ρῥγορδμεῖ οοὐά, δηὰ ἀϊά, γοὸ ἔυσίῃεσ. ἩΗδρραὶ 
δα Δοοογῃρ 15Π6 4 8 τηϊπβίοη, δηὰ ἴῃς ἰουπάδίίοι οὗ (ἢ 6 ΘΠ ρ]6 
δὰ Ἀδεα ἰαϊά. Ιἐ ἀϊὰ ποῖ, (Πογείογο, γεαυῖγε στοδί ἰδ! ἢ ἴο Ὀο ϊενα 

(δι [ἢϊ8 σἰγιασίυγα του Ὀ6 οοτηρ εἰδὰ δηὰ (ἢ οἰ τεβιοσοά; ἴῃ 
οἵδε ψογάϑ, (δι (ῃς ργϑάϊςεοῃ οὗ 15. 4422 σουϊὰ ὃς {016811.ὁὰ. ΤὨς 
Ριορδεῖ, δέ ΔΩῪ γαίϑ, με] ονϑά 1, δηά, ἰπ (ΘΒ ΠΠΊΟΩΥ οὗ ὨΪ5 οοηδάρδηςο, 
Ρυὶ Ἰηἴο [6 του οἱ Ὑδῆνε (ἢ 6 Τοπηδἰ ηἰηρν νογάβ οἱ [818 νεγβα: 
Μγ ἀοιδε τμαΐ δὲ μὴ} ἐμπογείμ, σπὰ α ἴἧπε, ἴῃ Ἰίηα υϑοὰ 85 ἃ 
γπηδᾶϑυγα ὈΥ Ὀυ]6γ5, σλαὶ! δὲ εἰγείοἠοά συεν “εγδαίοηι. ΟΥ. "ΛΑ. 
Νοίς (δδῖ [ῃς δ ρῃ 8515 15 Βεγα οὐ [6 πγαίεγ] Ὁ] 6551 ηρ5 γε ἢ 
ίτοτι ἴ86 ργδβθῆςα οὗ Ὑδῆνθῃ. [ἡ 85 1ἰ 15. οἢ ἰῃε βρί Πυ8].---17. 
Ηεζγε νγᾶβϑ δῇ Ἂχοα]θηῖϊ Ορρογ ΠΏΣ ἴος οχίγανασαμί ἰδηριάᾶσο βιιοἢ 
85 ἐνθῃ Ηαρραὶ (2Ὁ σςου]ὰ οἱ Δ]οσεοίῃοῦ γεργεθ5. Ζεοδβαγίδῃ, ἢον- 
ενεῖ, 85 Υ. 15 845 βἤον, νγ858 τίογο ἰθιηρογαία (ῃ8η 88 οοῃίειηρο- 
ΓΆΥ. Ἧς (δεγείοσε οὔγϑ δὴν ῥγϑαάϊσοηυ τὴ ἢ τεΐογοησε ἰο (86. 
[αἴαγα 5ρεηάουγ οὗ (ΠΕ πον βαῃοίπδτγ. ΤὨ6 πηοβί Β6 ρεγιη 5 Ὠϊπη- 
56} 11 ἐδε ἰεχί 15 οογτεοῖΐ, 15 ἃ σΘ 6 ΓΔ] ΡΓΟΡΏΘΟΥ οἱ ργοϑρογγ. Τῆς 
εἶδες, ---ἰη ν. 3 ““1ῃς οἰ65 οὗ ΓάδΔῃ,᾽᾽---ς τά ο8 Ὑδηνεῆ βδγ, ςλαὶ] 
αγραΐμ ονεγῆοιυ τυΐἦε γοοά, (6 ἴοτηρογαὶ Ὁ] βϑίηρβ ψὨΪΟΒ 4}1 τπεῃ 

ὅλη ἴδε βενευίιν οἵ ἴδε ἀϊνίπε πταῖβ. 80 Κί., Οτοῖ., Μαιοῖ, ἵνα, δίοα., Ῥτεδ,, Ἰντί., ο' αἱ. 
Τ, βοπευεσ, 88 88 ὕδες ἐβόνγα, νυ. 3 15 ἂσι ἰπἰεγροϊδιίου, ἔδεε ἰδ 0 πεεὰ οὗ τεβοτίίῃᾳ ἴο διιςἢ 

ψιοίεῶος. 

40). 16. 4055- 433. εἰς. 
4 ΤΈΕῪ κῆεν, ἴοο, ἰδαὶ (με ονετίδτον οὗ ἰδε Βδυν)ουΐδη εταρίγε ντδϑ Ὡοὶ 80 δρεοίδουϊδ δὴ 

ἐνεῦϊ δς δὰ δεε ἐχρεςίεά, διὰ (δἱ5 5 ἰξἊ τεδδοῦ πὴν οἷς (Ο Α5:..) ἀοε8 ποὲ δηὰ ἰϊ ὑγεάϊεϊεὰ 

ἷδ ἴο ραδεαφε. 
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ςῖᾶνβ πα νὩϊοἢ Οοά Ῥεβίοννβ ὕροη ἴο56 ῆο ρ]68458 πη. ΤῊΪ5 
ΞΘΏΘΓΑΙ Ργοπηῖϑα 15 [Ο]ονγοα ὈΥ δηοίπεοσ ἔοσ ἴῃ 6 οδρίία] ἱπ ραγάςσυ- 
Ϊατ: γαλιυεῖ τ γεὶ, ἴῃ ΔΏΒΜΕΙ ἴο ἴῃ 6 ρει οἢ ἱπηρ] Θὰ ἰῃ ν. "3, 
μανε σοΟηΈβαΣ5ΊΟΝ ΟΜ δίοη, σμπά ἀραΐῃ, ἃ5 ἴῃ ἴῃ ἀδγ58 οἱ 115 ργοϑ- 
ΡΟΓ Υ, ἐσζφ ῥίδαϑγε ἐπ 7 εγμδαίεηι. ἢ 

Ηδοζα οπμἀ5 [6 ἢγϑί νἱβίοη. [1 5 ἃ ρἱοΐυγα οἵ ἐς ραϑῖ. Αἱ ἔχγϑὶ ἰΐ 
ψὰ5 Ὠοΐ οἷοαγ ψῇῃδί Ζεοβατ δ ταϑδηΐ Ὀγ ἰΐ; Ὀυΐ Ἰὴ (Π6 οουγϑα οὗ (δς 
δῦονϑ αἰβουββίοη ἢ5 ρύγροβθε [85 Ὀδοοηθ ΠΊΟΓΕ Δρραγοηῖ. ΤὮ6 

76ν5 δα Ὀθϑη γαϊβϑοα ἰο (86 Ὠϊσῇεβί ρῥἱτοἢ οἱ ἐχρεοίδοη ὈΥ (ἢς 
ῬΓοΡἤεοῖθβ οἱ ἰἢς ϑεοοῃὰ βαϊδῃ. Τῇ γεβι]ῖ5, ἴο ἤδη, οὗ ἴῃ 6 
{Ππυιρἢ οἱ Ογτιβ δα [4]16ἢ 50 ἴδ βῃογί οἱ (Πεῖγ ἤορϑβ ἰμαΐ (ἢν 
ὝΕΓΟ στίσνουβὶν αἰθαρροϊηίθα. ϑοῖῃς οὐ (δδῖ τηυδί ἤᾶνα νὑ6}}- 

ὨΙΡῺ Ιοβί ἰμοῖγ (δ ἢ ἴῃ (ἢ6 Οοά οἱ [Πεῖγ ἰδίμοτβ. [{ γγὰβ (Πογοίογε 
ἔπη ἴοΓ 806 οὔδ ὙἼΟ γὰβ 58η6, 5ΟΡΕΙ δηὰ ρῥγδοίίςδὶ ἰο ρυΐϊ (ἢ ς 
ὙΏΟΪῈ τηδίζοῦ ἴῃ ἃ 1655 ἰγαρίοδὶ δϑρεοῖ, βῃονίην ἢ15 ρϑορὶς (ἢδί 

Ὑδηνθῃ μα ἰζεγ 811 γα !ν ἱπίεσγνεηδα ἴῃ (Πεἰγ Ὀοἢ δ], δηὰ βῆ- 
σΟΌΓΑσΙηρ ἴἤ 6 πὶ ἴο ἐχρεςί ἢϊ5 σομ Ππυδα 455ϑίδηοθ. ΤῊ 56 615 ἴο 

δᾶνα Ὀδδῃ ΖοοδαγΔἢ 8 οὐ͵]θςοὶ ἴῃ ἢἷ8 ῃγβί υἱδίοῃ. Τἢ6 ῥγδοῖοδὶ 
εεςί οἱ [ἢ 586 υἱεῦν, ἃ5 ἢς ἀου 1658 ἔογεβανν, νου παίυγα! νυ 
θα 8} ἱποζεᾶβε οἵ ἰηίεγεϑί δηἀ δ ΟΓΡῪ ἱπ [86 Θηἰεγργίϑα ἩΒΐοἢ ἢ6, 
ἃ5 Ὑ6]1] ἃ5 Ηδρραΐ, ῬγοῦΔΟΪΥ τεραγαάθαὰ 85 86 ἔγβεί ἀυΐγ οἱ 86 

ταϑίογθα σον, ἰῃ6 του] άἀϊησ οὗ (86 πδίοηδὶ ϑΞδῃοίυδγυ. 
ιν." 

7. ἋΔΡ }] ΤῊς ἰδίες ἰάϊοτι ἴοσ Ἣν Ἴπν, τσ Ὡ] ἢ ὀσουζβ ΟἿ]Ὺ ἴῃ Θη. 
423 χγ9) Ὠϊ. χῖ; ορ. Ὁΐϊ. 13.--,οῦϑν--ἶν}] ΤῊς Γεδϑοη5 ἴοσ σερδγαάϊης [ἢ 15 
εἶδιυιβε 85 δῃ ἱπίεσροϊδίοη ἃγε: (1) [δὲ ἡεῖ ἢν Ηδρραὶ ποὺ Ζεομασί δῇ, ἰῃ 
ν. 1, Δα ἀ5 (πε παῖης ἰο ἴς ὩυπθεΓ οὗ [ἢς το μ[Ὦ; δηὰ (2) (μαι ἴῃς ῥγδςϊϊος 
οἔ 30 ἀοίηρ 9εεπιβ ἴο βεϊοης ἴο 8 τηυς ἢ ἰδίεσ ἀδίε, θεϊῃσ ςοπδηςά, ἐχοορὶ 
ἴῃ οης ἰπβίδηςς [Πδἱ τεαυΐγοβ βρεςίδὶ οοηβί ἀεγδίίοη, ἰο Εβὲ. Οὐ. γ'.--ἰνν] 

Ἐὸγ Υ», ν. ᾿; {πκὸ πη, ΕΖ. 29. ἴοσ 3, τ (ἢ. 207, δηἀ Νὴ), 70. 41", ἔογ "Ὁ), 

Ἐχ. 237, εἴς.; Ἐπ. ἢ 169.-.-ὃ98Ὁ. Ὀ1Ν--ςϑ2  ΕἸγβὶ ϑδυδρεοίοα ὃὉγ Ἐπ., ἰϊ ἰ5 
οὔ ἰεὰ Ὁγ ε., Νον., Μαγὶ, Κιῖ, ὍΤδε οδ]θςϊοη8 ἴο ἰῖ5 σεηυϊπεεββ 

ἃτε: (1) ἴπδὶ ἴῃς ῥγεάϊςαίεβ 39. δῃ ἃ ἼῸΡ ἃσὲ ΒδσαΪν σοι ΡΒ Ια ἱ τ ἐς ἢ 
οἴδετς; (2) ἔπᾶὶ ἴἢε ἰηϊτοαυςἄοη οἵὨ [85 εἶδιιοε ὑσοάυςοβ [ἢς ἱτηρσεβείοη 

(δὶ (ἢς δηρσοὶ οὗ Ὑδην ἢ 15 (Πς ἰεδογ οὗ ἴῃς οεἰς5ι14] Ξοουίβ, δηὰ ποῖ, 85 
ἴῃ ν. 11, (Ὡς οης ἴο ὙΒοΙὴ {ΠῈῪ τεροσί; (2) (ἢδι (Πογὸ 8 ἢΟῸ ι.56 πδᾶδ οὗ ἱϊΐ ἰῃ 
(δς δυνβεαυεηῖ παιταῖνε; δηὰ (4) (παῖ, ἰξ ἰἢς οἴαυιβε τόσα χοπυΐης, κρον, 

4 Τῆε ἱεχὶ ᾽)δε ἑορονί, Ὀυὶ δεε ἴδε «τί ἰςα] Ὠοῖς8. 
ἘΓΟΊ. 215Ὸ2 κ 15. τ411, Οὐ (ὃς τερδεπηβ ἰαλε ῥίδασωνε, 8ὲς ερρεεία!!ν Ϊ5. 56, ς8 [- ὁς1 6ρ,͵ 
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ψ Ὡς ἢ ἰἢς ἰαΐετ οτὶ ἤς5 τ δουῖ ταστδηῖϊ οσαΐῖ, νουὰ ῥγοςεάς ἴτ, (ἢς 5ες- 
οῃά μεῖς. Βείΐῃρ ἱπιτοάυςςὰ ΌὈΥ ἴδς 5ἰπιρὶς 1.-ὐοο τη] ΟΝ Β, τῶν ὁρέων -- 

ὈλΠηη; ΟΟΛΟ δηὰ δοιὰ οὑΓ38., τῶν δύο ὁρέων τὰ ὈΣΠ Ὁ, ὙὮς ἔοστηογ 

τεδϊηρς ἰ8 δἀοριεὰ Ὁγ Τποοά. Μορϑβ., Τ βοοάοτγεῖ, (Βς., Μασ, νδη Η., 

εἰ αἱ. Τὶ ἰβ οαϑὶοσ, μονενεσ, ἴο Ἔχρί δίῃ ἴἤθϑε σοϑδαϊηρε ΌὉΥ 61 ἴδῃ ἰΐ 

5 ἴο δοοουηῖ ἴοσ ἰῃδὶ οἵ (ἢς ἰεχί οἡ (δ Ξυρροβιἴοη {Πδῖ 1 15 οοστυρί.-- 
τυ: 02] 50 Ηουβ., Νογζί, Βδεσ, Οἴηβ.; ἔοσ πϑιχοῦ. ΟἿδεσ τεδαϊηρβ ὅγε: 
πέτα, Εὔγϑε, π  ΣΌ3, Βδ., δηὰ τσ 3, Εττ., ΒΌΒ., 81} ὑπ (Πς βέπεγαὶ βεῆβα 
οἵ ἐπ δε «καάσιυ. (Γ΄. ὦ, κατασκίων; 6, «,αὐνδνλλο). ΤῊς τεηάετίπρ ἐπ 

ἐπε λοίϊοιυ 5 εν᾿ ΣΕΥ Ὀγοίοσϑοϊὶς τ (ἰἢς ςογτοοίῃ 655 οὗ Ὁ Ὁ ΠΣ 15 πηδιηἰδιηδα. 
--ὐννῇ Μαγ βυρρεβίβ θοῦ; Ὀὰϊ (Βαϊ ττου]ὰ Ὠδίυγα! νυ ταεδη (μαι (ῃς 
Βοσβεϊωθῃ ψεσε Ὀεΐπεεη [ἢς δηρεῖ δηὰ ἴῃς ῥγορδοῖ, Ὡς ἢ οδῃ Βασαϊγ ὃς 
σρδὲ (ἢς ἰδιίετ ἱηϊεπαςὰ.---ο.0 Ὁ] ΟΝΑΒΩ ἢδνς καὶ φαροὶ καὶ ποικίλοι, ἃ 
τεδαϊηρν ψςἢ, δὲ ασβὶ Ξ'σδί, ἔδνουσβ (ῃἢς νἱεν (δαὶ ΑΕ ογὶρί δ! γ μδὰ 
Βοῖξεβ οὗ ἔουσ οοἴουτβ; Ὀαὶ ἴἢς 5' γα σν οὗ [Ὡς ὑνο Βογα Ὡδιηςά, δηά [ἴῃς 
οπκἰββίοη οἵ ἰἢς ἔοστηοσ ὃγ ΦΟΝ “. ",, ξοπὶς οὐζ55., ΘΓ, τηλῖκο 1 ρσοῦδοϊςε (Παΐὶ 

(Ὠϊς. οἣς ἰ5 8 5͵]055 ἴο (ἢ οἴεσ. [ἵ6, ἰποσείοσς, (ὅ μδ5 ρὑγεβεσνεὰ ἃ ἰουσίἢ 
οοἷουτΣ ἴῃ ποικίλοι -ὖῷ ὈΣΥἽΣ, [ἴ [45 ἰοβί [6 οης γερσεβεηϊοα ΌὉΥ ΟΡ. ἘῸΓ 

τδς ᾿αιῖον Μασ τάς. οὐ τῶ, [5 ὈΓηρσίηρ [15 Ῥαϑβασςε ἰηπΐο δοοοσὰ [ἢ 
63 «- 1ιἀο65 ποῖ, Βονενεσ, 566 πὶ ΠΟΟΟββατΥ ἴδμδι ἴδς ἴτνο ρα βϑβαρεβ 5ῃου ἃ 
80 ῬΕΣίουςΥ ἄρτες, ΟΣ ἡδίυσαὶ ἴμδὲ, 1Ἢ Ζεςομδτ Δ ἢ τντοῖς ϑυτν’, (815 οοπι- 

Ῥασϑὥνεϊν ἔδυ αν ποσὰ 5μουϊὰ Βδανς ρίνεη ῥἷδςς ἰο (Ὡς ἅ. λ. οὗ ἴδε ῥὑχεβ5- 
εἰ ἱεχὶ. Ααϑξϑδάβ, [ο]ονσίης Φ “Ὁ, τεδὰς. οὐ συ; Ὀυὲ [Π6 1 πες ποί ὈῪς 

δΌΡΡ ϊοὰ 1655 ὈΥΥΝ β δε, (ΟΥἹἨὁ σα. 12.1.Ε...ΒρὉ. .2- ὯΝ} ὦ 

ον χυοῖο ὦ ὥὍὥδοδοῦ .ο᾽δο .λλλο -ῷ ὧν ἼΟΝΝΥ 2 ἼΣΥΤΙ ἽΝΟΩΣ ρὸν, 

δηὰ ἰδ ἷβ τεδαϊηρ 5εοῖβ ἑδνουγεα Ὀγ νν. 15:12, Ὀυξν. " 845 ἴῃς ὑσζοςῖβε ἴοσ- 
ταυΐα Βεῖο υϑεα,---Ἴν0 5] ΤῊς ἀγί. 8 ργορεσὶγ υβεὰ τ θεῖθεσ [ἢ τΒουρδὶ Ὀς 
[δὲ ἰδ ε δηρεὶῖ 5 οὴς ἴο σβοσῃ δἰἰεηϊίοη ἰ5 ς᾽ ]ςα ἔοσ (ἣς ἄσϑὶ ἔτης ΟΥὁ ὁπ ς 

Ἡῖ ἢ τοπὶ δηα δ᾽5 ἑυηςοη ἴΠε τεδεσ ἰ5 βΒυρροδεὰ ἰο ὃς ἕδη αγ. (Οὔ. 

Ὁ ες. 136. .,-ς.}} Νοῖ ἐπ ρηιΌ, σὶὰ Φ Ἐ, 7εγ., Τβεοὰ. Μορβ., Μαδζοῖ, Ρυ., 
εἰ αἱ., Ὀυὶϊ, 845 ἴῃ Νι. 125. ΗἨΌ. 21, βεσε [ἢ τοϑὲ ᾿ηΕἰπλδῖο οοσησηυπηίοη Ὀ6- 

ἵπεεω Οοα δπῃὰ τηδῃ 5 ἀἊβοσι δεά, τού νεδ; ἴῃε ὑσερ. ἀδσποίην, ποῖ ἰῃϑῖσυ- 
της δ ἶγ, Επν. ἢ Ἐ1ιΠ8. 8, Ὀυϊ Ὀχοχίσηϊγυ. Οὐ. ΒΏΒ. 39 «.--- 05] ΤῈς ὑσοῃ. 
ἷς ποῖ, 45 (σα8. ἢ ΜΙ. δ᾿} }168, δηὰ σι χς Ἔχ σεβϑυ δϑϑοσίβ, ἃ 5: υ5ι υἷε ἔος 
(ἢ οορυΐα, Ὀυϊ, 85 τ. Ρυῖ5 ἰΐ, “8 ἱπηρετίεςϊ δηιϊς ρδἔοη οὗ (δς 5υδ]οςι,» 
ψὮΣΟ Βεζε [Δ45 ἰῃς ἴοτοε οἵ δὴ δρροξὶνε. Οὐ. τ. ἃ οι. α), ΚΚὅ. (89 4, Τῃ 
ἃ αἴτεςὶ ᾳυεβιίίοη πον τηῖρῃι ἕοτις ἢσβί. Οὐ 15. 405.---10. 19»»} ΤῊΪΒ 
γεσῸ ἡδῖυγα! γ ἰηϊτούυςεβ ἃ βρεεςΒβ ὈΥ οὔς ΒΟ [85 Ὀέεξη ἀΐτεςν δὰ- 
ἀτεξϑεά, Ὀυΐ, δἰποδ ἐΐτηδΥ 6150 ἰηἰσοάυος ἃ 5ρεθς ἢ ΌΥ ΔῺΥ οης ἰηἰετεαίδα ἴῃ ᾿ 
ἃ ἰνεη 5υδ)]εςῖ (φ). ν-. ". ΟἹ. 2319 1. χ8:., εἰς.), [5 υδςε Βεζε ρζονεβ ποίἢ- 

ἴῃς ψ Β τείεσεηοε ἴο ἴῃς αυεδάοη Ὑμεῖς [86 τΏδὴ διωοηρ ἴῃς σαγτίῖε8 
δηὰ [ἢς ἱπίεγργείεσ δὲ ἴῃ βάσης οἵ ἀἰδεγεοῖ ρεσβοῦβ. Ἶνε., το τερατάς 
ἰδεῖ δς5 ἀἰβείηςι, δηἀ5 ἴῃ ἴδε ἔδει (δδὶ (Ὠς ἔοτγτηοσ δβνγεῖβ ἃ αυεβίίοη ραξ 
ἴο ἴδε ᾿ἰδίϊεσ ἃ σεδϑοῦ ἴοσ βυβρεςης ἴδε ζεηυΐηεηεβ5 οὗ (Ὡς γγδοῖὶδ νεῖβε; 
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Ὀυΐ δῦςδ ““ἰηἰογίοσομοε᾽" 5 ἃ σοϊηηοη Οσούττεηςς ἴὉ 8 ΟΣ ΘΗ(Δ].--- 
055] (ὅ, τῶν ὁρέων, 85 ἴῃ ν. 8. 

11. γὴν ἽΝ90] ΤὮς Ρεζβοῃ ἴο σβοσὰ ἴῃς Ὠογβεσηδη σεροσί 18 ἢ ἀουνὶ 
[ἢς δηρεὶ οὗ Ὑδπεξ, Ὀυϊ, α ἢς δα Ὀδεη 80 οδ]]εὰ ἴῃ τὰς ογὶ ἱ 8] ἱεχί, τς 
ἀεβοσὶ ρῦνε οἰδυθε ἐλμαξ τυας οἰαμαΐηᾷ ανιοηρ ἐδ νεγγέϊες πτου]ὰ ΠΑγαὶγ μανα 
Ὀεδη δα θεὰ. ἵνε. 18 (Βδογείοσε ῬγοῦϑΪΥ Τοστεςΐ ἰῃ ἴ.ς δύστηϊβς (δαὶ ἴΠ6 
ογίσ 8] τεδάϊηρ τὰ8 Οὐδ ΠΟΙΕ 85 ἴῃ ν. 10,ϑ, 50 8630 Μαγίὶ, Κὶὶ. Νον., 
οὐ ἴῃε οἾΕΣ Βδηά, [ο]ονίην Ηἰἱ., ομῖβ (ἢς ἀεϑοσρίνε οἰδυ56.---Ὑ 3] 

ΟΚΑΒΩ, πᾶσαν τὴν γῆν; ὉὈυὶ Φϊ ομ. πᾶσαν, ἘΓΏ, ΣΏΟΓΘΟΨΕΣ, ἰ5 ἘΔ 5}}} ἐχ- 

Ρἰδἰπεὰ 85 ἃ ἰοδῃ ἔγοτμι ἴἢε πεχί εἰδβυ56.---ΓΟΡ 9] Α ὑγοὰ. δα]. 8 τς 
ἴοτος οὗ 8ῃ δάνεσῖδὶ ρῆγαβε, ἔκὸ οὐρεῖν ἴῃ γ7.--.12.. πλὴν ἽΝ] Α τεᾶβοη 
ἴον τεϊδί πἰην [158 τεδάϊηρ δα ϊοηδὶ ἰο ἴβοβε σίνεη ἰπ ἴδε οοχησηςηῖβ 15 
1Πδἱ ἰῃς ᾿πῃϑοσγίοη οὗ ([Βς 5βδᾶτὴς ψοσαϑ ἴῃ ν. 11 15 ζογε 68 5}}γ ἐχυ ἰδ πεά ου ἴῃς 
βυρροβίοη [δαὶ (ἢς δησεὶ οὗ ὙδθνεΒ τὰ 3 ἜΧΡγ β ΘΙ πδιηδὰ ἰη (815 νεσξα. 
-- ΡΝ) Τς βερδασζδῖὶς ὑζοῦ. Βόσε δθῦηβ ἴο δε υϑεα ΣΑΐΠεῦ ἴοσ σαγιθτη- 
οδ] εβεςι 188 ἔογ εἰ ρῃα55. (. Οα68. { 155. 1. Ώ}1] ΕῸΣ ΓΌπ. (ΟΟἸ. 
Οεβ8.14..5. Ε. 2, 1} Νοῖ ἃ ὑγοῃ., 85 ὦ Ἠ, 1.υ.,ὄ ΕΝ. τεηάεσ ἱτ, Ὀυϊ δὴ 
δᾶάν. ((ὕ. σε8.:1186.ὄ ΕΚ... (δ),..--18, Ὡγ9} ΦΚΆΒΩ δα παντοκράτωρ, ψὨϊςὮ, 

Βονενεσ, σουρ., (679. ΟἾγγ5. οὐαἶῖ.-- 2 ἼΣὙΠΊ Αος. ἴο Νονν. δὴ ἴῃ - Ὁ 
ἱεγροϊδίοη; Ὀυϊ, βἴπος ἰἴ 15 (ἢ ἱῃίογργεῖοσ ττ8ο ἀεἰἑνεσβ ἴ86 πιοββασο, ἰξ 

ποῦ] 5δαπ τηοβὲ ἡδίυσαὶ {πδὶ ἢς βδβουὰ σεοεὶνς ἰϊ.---υ ) ἢ ὦ (Ὁ ῥὑσεῖχ ἃ 
οομηθοῖνο."---ὉὉΓ)) ΔῈ δΌ5(Γ. Ρ]. υϑεᾶ Δρροβι ἔνε υ ἴοσ ρεῆ. (ὑ. 6εΞ. 
Ὁ ΝΜ... ὧν δ. Σ ὃ), Ὁχ, {19 α),--14. γοχὺν οὐ] [ἢ 6Ὅ1- ([ἢε πδτοο5 

816 ᾿δηδροβοα.- ΠΟΥ} ΠΡ Οὐ. νν. 3.15; ( 68. 1 111.54)..--1δ. ὑγῺ ὩΣ] 

Οῦ. ν. ᾿1..-πολ 9] Ηουδ. τᾷ 5. πον ϑη, Τλαὲ ἀεεῥῖδο ἐξ (Ἰγυβαο). Τὸ 

ΤΡ Βα πουϊὰ εἶνε (δε ἴοτεε οὗ Ασ. )» ἶν., νιμμἐρῖν.--ὐνκῇ στε ἃ 

οοηΐ]. (Ὁ. Οκδ5. 1" 
16. τυ] Κεηη. τος δι ιἀβ ΝΣ. 80 ΦΡῦλ ῷ, δηά, 5ἴπος ἰΐ οεςυβ ἴῃ 

Σ) οὔϊ οὗ ΙΟ 51 Π1|}18Γ ο8565, [15 τηδὺ ψνε]] Ὀς ἴῃς σοττοεςΐ τεδαϊην.--- 2] ΟἿ 
(δε ἀσρλεεῆ, ς΄. Οε5. 1.39.5 ὦ) α), ΠΥ] 50 δἷϑο σ Κ. η3 76. 3154129. 
Ὀυΐ αἰναγβ Οἵ. Ὁ.---17. Ὑ}] (ὁ ἰταπεβίεῖβ [Π1]|5 νοσζὰ ἴο {πε ῥσγεςδαϊησ 
γεῖβα δη ρυΐβ ἱπίο ἰἰβ ρίδος καὶ εἶπεν πρὸς μὲ ὁ ἄγγελος λάλων ἐν ἐμοί. 

--ΆΣΣ 0 Ὁ] ΕῸΣ ἜΣ οΌ, (ἢς τεδαϊηρ οἱ 24 Κεοηη. τη585. ((. Ο 65. ἱ 13. 6. Κὶ 
Ἡουῦ. τάβ8. ὭΣ ΡΌ.ο2 Ὁ Ὁ] Κά., ἢ ὦ (Ὁ. 20 ὈΣ 5 ΟΥὮ, 85 ἰῃ ν. 13, 

2ΟΟ ΠῊΣΝ ν}.--Ό ΠΣ Ἐα,, τ ΟΦ (καὶ ἔλεήσει) ὉΠ, 85 ἴῃ ν. 32, 80 

Οοτί., νε., Νον., Μαγῇ, Κι. (Κ᾽ [85 ..λ:29 -- Π)32), ψ βίο, δόνγενεσ, 
ϑεῦδὶς 15 ῬΡΓΟΌΔΟΌΪΥ οοττεςί ἱπ σεχασζαάϊης 85 δ Οἴτοσ ἴοσ 2.229 -- Ὁγυὶ, 

(2) ΤΗΕ ἩΟΒΝΒ ΑΝῸ ΤΉΕΙΒ ὈΕΒΤΒΟΥΕΒΕ (αὐ 15 3). 

ΤὨὮΘ 5θοοηά νἱβίοῃ δἰΐδοἢ 68 [561 παίυγα!]ν δη ἃ οἴοβεὶγ ἰο (ἢ ς ἄγϑί. 

ἴῃ 1 ἴῃ 6 ῥγορῃοῖ 5665 ἔοῦγΓ ὨΟΓΏ5, δηὰ, ἤδη {Π6Ι͂Γ βρη βοδηςς ἢΔ3 
Ὀδδῃ Ἐχρ]δἰηθά, ἃ5 ΤΏΔΏΥ ΜΟΥ τ Θἢ ΟΟΙΊΓη5ϑοη θα ἰο ἀδϑίτου ἰπετα; 
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ἴ86 ψΠοῖς Ὀεΐηρ ἃ ρῥἱοΐυγε οὗ ἴῃ Ργοοδββ ὈΥ το Ὑδην δὴ ἱπίθη 8 
ἴο [18] [86 Ργοπιῖβο οὗ (ἢς ἄγϑί νἱ βίοι. 

4' 1.5. ΎΠετα 8 πὸ ἀδίθ. Νοπα 15 ποοάθά, ὙΠ6 τεϊδίίοῃ οὗ 
(815 νἱδίοῃ ἰο ἰΠ6 ἢῃγβί ἰ8 ϑυιοὶ (δὶ [86 ἀδῖε οὗ [86 οῃ6 τηυβὲ Ὀ6 ἴδ 6 
ἀδίε οὗ ἰῃς οἴῃεγ, (δες ἐπεηϊγ-ἰουγί οὗ ἴπ6 εἰονθηίἢ τηοηίἢ οὗ [ΒΘ 
ΘΟΟΟΠα γϑδγ οἱ ἰῃ6 Ρεγβίδη κίησ ᾿ϑαγίυϑ8. ΤΆ, 54γ85 ἴῃ ῥγορβεῖ, 
τλοδηΐηρ δίζεσ (ἢ ς ἢγϑὶ νἱϑίοῃ ἢδὰ ρμαβϑθά, 1 ἐπα εὐ ἢε) ἐγε5. Ήξετς, 
8ἃ5 ἴῃ [86 ΤΟΥΤΊΕΓ οᾶ56, (Π6 ἰδηριιασο 15 ἢσυγδίίνο, βἴηςς (ἢ 6 ν]βίου 15 
ΟἿΪΥ ἃ ΠΣ ΟΓΆΣΥ ἰοστη ἴογ (ἢ 6 [Βουφῃς ἴπδἱ ἴῃς ρτορμεῖ ν158:68 ἴο οο- 
γε. ΤὨΪ5 ὕτης ἴΠογα ἀρρθδγ, ἢγϑί, (07 βογησ. ὙΒΕΓΕ 18 ποίδιηρ 
ίο ἱηἀϊοκία ἴΠ6 Δ ηΠΟΣ οἵ ἔπ εῖγ Δρρδδγδῃςθ, ὙΒοίΒεσ 858 δἰίδομ θα Οὗ 
βϑεραζδίθ τη θ θ6γ5, Ὀπί [6 ΔΌΒοηοα οὗ ΔῺΥ ταίεγοηος ἴο 81 Π18}5 οἵ 
(δεῖγ τηονογηεηΐβ ἰάνοῦγβ ἴπ 6 ἰΔ ΕἾ Δ ἐγηδῦνο. ὙΏΕΟΥ δὲ οὔοα Γο- 
ΟΔ]] [ῃ6 ὨοΓΠΒ, στοδί δηα 53.18]}}, οἱ ([ἢς ῬΟΟΚ οἱ Τ.δῃ16]; Ὀυΐῖ, β'πος 

[αἱ ῬΟΟΚ ἰ5 ψΠ Βουὶ ἀουδί ἃ ῥγοάιιεί οὗ [ῃΠ6 ΜΜδοολθθδῃ ροσὶοά, 853 

βείτεεη ἴα ἴνο 118 δυίΐδογ, δηὰ ποῖ Ζεοβαγίδῃ, πηυϑί ᾿ς τεραγάθα ἃ5 
ἴῃς 1πυϊϊδίογσ. ΤῊ ογίρίη οὗ ἴῃ:6 βυτῶθοὶ οοσωσηοῃ ἴο 6 πὶ 18 θα ϑὶν 
πἀορά. Τὸ ἴδε Ἡρῦγοννβ ἰῃς οχ, κα (δε Ἰ᾿ίοῃ, ἰγρὶβοά βίγεηρίῃ 

(05. 22᾽5Λ12, ἀρὰ [15 Βοῖπβ όσα (ἢ 6 ἰδαίωγα (δὶ (ἸΘῪ οἸρἢδβἰβοά. 
(ῦ. Ὅτ. ,ω3}. Ηξηοε 1ΐ τνᾶβ παίυγαὶ [ῃδὲὶ Απηοβ (6.3) βῃουϊὰ τεργο- 
βεηΐ [9γ86] 845 βοδϑίίηρ οἱ μανίηρ ἴἌΚ6οὴ ἴο (Πειηβεῖνεβ ΠΟΓΏ5, δῃὰ 
(δαὶ Ζοάοκίαῃ, ἴ[ βοὴ οἵ Ὁμοηδαπδὶ,, ββοι]ὰ σγθᾶσ ἃ ραΐγ ἰπ (ἢ 6 
[0 16δι ΌΥ νος ἢς Ρῥἰεϊυγοά ἴῃς ἰΠυρἢ οἱ ἰῃ6 41Π|Πὃὰ ἴογοοϑβ αἱ 

[5:86] ἀπὰ Τυἀδῇ ονεσ ἴῃ ϑυτίδηβ. Οὐ τ Κὶ. ἢ. ΤῊ 5, δοόννενεσ, 
8668 ἴο Ὀ6 [86 ΘΔ:] 1651 ἰηβίδηοα ἴῃ ψΒΙςἢ [86 ΠΟΙῚ 18 υ56( ἴο 5γτη- 
θ0]156, ποῖ ρονογ, θα, 85 Ὑ1}} ἀρρβᾶγ, ἃ ρονεσ, [μδὲ 18, ἃ ροννεσγίι 

πδίίοη. ὙΔεγείη, ρεγῆδρ8, 1168 [6 ΓοΔϑΟΏ. ὡὐν ΖΕΟβαγίδῃ ἰ5 30 
ογεῆι ἰο ἐχρ]δίη [6 ἔρια. 

2 1.5. ΤῊς πιειῃοά οἱ χυεβέοῃ δῃὰ δΏσΕΣ 8 οομ πυοὰ. ὙΤὨΣ 
Ῥγορῃεῖ ἱπαυΐγεβ οὗ 818 δηροὶὶς ἰῃἰοΓρτγείογ, δὲν, εὐλαὶ ἀγε ἰμι65ε 7 το- 
[εττῖηρς ἰο (Π6 Βογῃβ8. Τῆς δηρεοὶ τερ 165, Τ᾽ 656 αγεὲ ἐδι6 πογης ἰμαΐ 

δοαϊεγεά μάαη. Ὑῆεβε πνογὰβ πᾶνε Ὀδθὴ ὙΑΙΓΙΟΊΞΙΥ ἰηϊογργοίθα. 
Νοῖ [δἰ ἴῃ γα 15 ΔΩΥ αἰβογεηος οὗ οΟρ᾽ηἰοη οοποογηίην {μεἰγ σομογαὶ 
πηρογί. [ἰ 158 ἀρτεοὰ (δι [6 Ταγζυμῃ ἰ8 οοσγεςὶ ἴῃ ἰηἰογργεῦηρ 

ὁ ΤΆε ζΟΔΈΓΑΙΥ ἰδ τοοίηαἰποὰ δγ ]. Ὁ. ΜΙΝ. (Σε-. ΠΗ οὐ.), πβο ἐλίηκε ἔνε ὑεορβεῖ κὰν δ ραὶς 
οὗ ἀσεῖ ἴῃ βτῶϑϑ 80 (8}} (8δι ἐμοῖς βογηϑ ΟὨΪΥ πόζα νἱ εἰ δε. ϑίοω. ἐπαίβι5 [μδιἱ ἰπετε πιυεῖ πᾶνε ὈδεΏ 
ἴσυγ δηϊ πιδία, “ θεδυηρ ἐδ ἃ δίηρ)ο Ὠοτῃ, εἰσἢ διὰ νοϊπιοί, ἶκο [μ8ὲ αἱ (δ Βε-δοαὶ ἰῃ Ὠδηίοὶ." 

δα δ ηγ Ῥτοα., Ῥυ., ΝΥ η., Ῥεῖ, οἰ αἱ. 
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ΠΟΡΉΣ 83 τηθδῃΐηρ Κἰῃργάομῃβ, ἰΒδί, ἰῃ οἵδε νοσάϑ, ἔπ 686 ΒΟΙΏΒ γοργο- 
βεῃῖ ρο] Εἶτ] ροννεσβ. ὍΤὨα ἀἰβαργθογηθηΐ ΔΓ1565 ΒΘ 8 δίζεσηρί 18 
τΑΔας ἰο ΘΠ ΠΥ (ἢ ρονεῖβ. ΝΟ, 1 15 οἰθᾶγ (Ὠδί, βίποο (ῃ  ΠΟΓΏ 5 

ἃς ἀεβο δὰ 88 ἴῃοβε (δἰ ρῥγοάιιορα ἃ ἀϊϑρεγβίοη, (6 ἄγϑί {την 
ἴο ἀο ἰ5 ἰο ἤχ ἴδ ἀδίες δῃηά οἰγουτηβίδηςδβ οἱ (15 ὀνθηΐ, ΟὕΓἩ 56.165 οἱ 

ονεηΐβ. Το ἰεχί 566 18 ἴο ἔυγη ἢ [6 ΠΕΟΘΒΘΔΙΎ ἀδίβ. [{ 5805 

(δαὶ (ἢ 686 ΠΟΙΏ5 βοδίίεγοα, ποῖ οἣἱν 1υἀ8ῃ, Ὀυΐ 7:γαεὶ. Βυϊΐ [5γδεὶ, 

ΨΠΘἢ υδοὰ ἴῃ οοὨ͵)υποὕου τὴ [υά δῇ, τορυϊαγὶγ ἀεποίεβ ἴῃ πογίῃ- 
6πὶ, ἴῃ ἀϊπιίπο ἥοη ἔγοτῃ ἴῃς ϑουϊεγῃ, Κίηρσάομ δηὰ ἴΐ 5 γερυ λιν 
850 υϑοα ἀνε ὈΥ (ἢ6 ἰδίεσ ρσγορμῃείβ. 1|, ἰΒβεγείοσε, ἃ8 ὁῃ6 [88 ἃ 
Γχμς ἴο οχρϑοῖ, ἱΐ 18 υϑοαά ἰη (δὲ 5686 ἴῃ (ἢ 58 ςοπῃποςίοῃ, (ἢς αΪ5- 
Ρεγϑβίοῃ ἰο νΐο ἴῃ Ργορδεῖ γείεγϑ τηυϑί ἱποϊυάς ἴῃδἱ οἵ ἴῃ ποτίἢ- 
ΘΓ 85 ΜῈ] ἃ5 (6 Ξου [ΠΟΓΏ {0 65; ἴῃ οἶἑδοΓ ννογάϑ, ὁ 6 τηυβί ΓΕΌ κου 

Αϑβϑυγίδ ἃ5 ΜῈ]1 ἃ5 ΒδΌυ]οηα διηοηρ ἰΒ6 Ρροῦχεῦβ ἰηνοϊνοα. 1 ΤὨΪ85 
β ([ῆς ῃδίυγα! ἱπίογοηςα ἔγοιῃ (ἢ ἰοχὶ 88 1ἰ γοδὰβ, Ὀυΐ βυςὶ δὴ ἰπ- 
ἴογθηςα ἀο68 ποῖ Παιτηοηΐδα ἩΠῺ [ἢς ἱργοβδίοη ἀεγινθὰ ἴσοι ἴῃ 6 
Ῥτγεςθάϊης σμαρίεσ. Τῆς αἰβρογβίοῃ ἴο τ] οἢ 4]1υ.ῖοη 15 ἴΠοΓε τηδάθ 
5 ἰῃς αἰδρογϑίοη οἱ 8} ΟὨΪΥ, ἴῃς τγοϑυὶὶ οἱ (ῃς οδρίυγε οἱ [ἐτυ- 
8816 Ὀγ Νενυςδάγοζζασ. ΤῊ]8 ἕδςεϊ Ἔχοϊΐοβ ἀουδί σφοποετηΐηρ [ἢ 6 
δεμυ θη 688 οἱ 7:γαεὶ ἴῃ [85 ῥραβϑϑαρὲ ὉΠΟΘΥ ςομβιἀογαοῃ, δὰ (8 6 
ἀουδιί ἰἢυ ἐχοϊϊοὰ 15 οομβττηθα ὉΥ ν. ὁ, ὑβεσγε ἴῃ 6 ΒΟΓἢ8 ἃγὸ ἀρδΐῃ 
ἰηίτοάποοά, Ὀυΐ [86 ὭδΙηδ 5γδεὶ 15 ουἱτἰθὰ. [{ (ο]]ονν5 {Πδὶ ἤοτγο, 

8150, [86 ῥγορβεῖ δὰ ἴῃς 7υἀθδῃ αἰβρογβίοῃ ἴῃ στη, δπὰ ἴμδἱ ἢ6 
ιϑοὰ (ἢς ΒΟΙΠ5 ἴο γεργεϑεηΐ [ἢ 6 ΡΟΨΕΙ ΟΥ̓ΡΟΎΕΓΒ ἱπβίγυτηθηίδὶ ἴῃ 
(δὲ οδἰαϑτορῃς.ΣΣ ἘΔϑῃϊ Γθοορτι 5658 ΟὨΪΥ ΟἿ6 ροῦνεσ, “(ἂς Βδῦγ- 
Ἰοηΐδη8 δἱ (ἢ 6 ἴοι τίη 5 οὗ μοᾶνθῃ ᾽᾽ :ὃ δῃὰ ἢΪ5 νον 15 ποὶ ψίϊῃουϊ 

ἃ 36: ίδηςς οὗ βυρρογί ἴῃ ἴ[Βς νίῖάδ οχίεηϊ οἱ ἰ[ῃς ΒΑΡΥΪΟὨ ἢ οτη- 
Ὀἶγα ὑπάογ Νεθυςμδάγοζζαγ, ὈΥ νἱγίυς οὗ ψῃϊςἢ Βο, ἴκΚὸ ἴδε Κίηρβ 
Βοίοτγε δηὰ δἴϊζεγ μἶπῃ, οδ θὰ ἢ πλ56} “Κίηρ οὗ [Π6 ἔοι φιυδτγίογβ.᾽ ἘΚ 
5011, ἴἴ πηυϑὲ Ὀ6 τε)εοϊθα, θθοδυβα ἴῃς ΒΑΡΥ]οηΐδη5, ἰΒουρσῇ [ἢ6 
βίγοηψοϑί, γα ποὶ (ἢ 6 ΟὨΪΥ ῬοΟρΙα [μαι Περοὰ ἰῃς 76ν8 ἴο (ΠΟΙ 

Φ ΓΙ. 7ε. 43. ι:. 18 εἰ Ἑ2. ο 4711, οῖς. 

7.90 7ες.. Ογε.. Κι.. συ. Κις. ϑίοα., Ῥτεα., Ῥυ.,  τὶ., 6] αἱ. 

Ζ ΤῊς δάοριίου οὗ (μἷα εἰηοπάδιίου ἰδ ετεδεν ἰὸ Ὀς ἀεείτοὰ, [{ τ Π]| ὑεονθῶϊ 8δΏγ ἤαγῖμος υἱο- 
ἴεῆςε ἴο τς ἰτου δ οδοῖς πδιης, πῆϊςἢ δδ5 Ὀεεη ἰπιεγρτγείοά, Ὡοἱ ΟὨΪΥ δὲ δῇ Ββοδόγαάτυ τς, Κ ο., 
01 85 ἃ οοἰϊεςῖδνε (ἰ|ς ἔος τυγαὶ ας ἀἰδιϊησυϊεπεα ἔτοιι υτῦδη, Οἵ., σοτηπιοι ἃς ςοτρασοὰ τὰ 
δοῦδίς. Νευπληη δηὰ ουοῶ (δἰ ἢ] 655, Δ6 οοηςΓαϑίοὰ Σὰ (ἢ αἰτία] ον 5, Κι ΐο. 
8 80 νυνδὴ Ἡοοωδεῖοσ. 

Φι ΧΒ, ἰἰΐ, σ, τοῦ }.; 2. οὐ ,. 
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ἀεπισυς οι, Ἐ 85 [6 υ.6 οἵ (ῃ6 ΡΙΌΓΔΙ ἴῃ ν. “ ΟἰΘΑΥΪΥ ἱπαϊοαῖοβ. ὙΤΒΟΓῈ 
15 ΕΔ }}Υ χοοὰ στουπά ἴογ το] Ὡς ΔῺΥ ἱπίεγργείδ οῃ ἢ] Οἢ τηΔ Κ65 
1.6 ΒοΙτ5 γεργοϑθηΐ ἰοὺ ἀἰβίηςί ροῦνογβ ἱπο πη ΒαΡυ]οηΐα. ΤῊΣ 

ΓΤΕΡΙΥ 15 ἰμαΐ, 45 ἴῃς 7ετἣν8 δα τόσ ἴδδη ἴους δανεγβαγίθϑ, θυΐ 0 
οἴδετβ οὗ ἴπ6 5ᾶπ|6Ὲ οἶδ88 τ 1} ([ῃ6 ΒΑΡΎ ΟΠ 85, 1ἰ 15 ἱπ ρο5510]6 ἴο 
ἸΔἀε Εν ἴδε οἴδες ἴθγοο, δὰ ἰμαΐ, [15 θείην (δ οΑ56, ἴῃς νἱβίοῃ 

Ὀδοο65 πΊΘΔΏΪ5]655. ΤῊΝ ἱπ)ρΟβ5 1 01}}}}7 οἱ βηπαϊΐησ ἃ ΡΟΥΕΓ ΟΥ 

ΡονΕΓΒ (ἢδὶ (ἢ ργορμοῖ σδῃ βδίοθὶ υ θὲ βϑυρροβδά ἴο Βανε δά ἴῃ τηϊπα 
ΤΏΔΚ65 ἰΐ ΠΟΟΘΒΘΆΓΥ ἰο σίνα ἴο [6 ΠΟΙ 5 ἃ ὈΓΟΔάΟΣ ἱηἰογργείδοῃ. 
Ἰμοοάοτεῖ οἱ Μορϑπιιεδιία ἀοε8 585ὅ. Ης 5δγ8 (μδὶ (Ὡεὺ ἀεβίρηδίς 
“1ῃοϑ6 ἯΟ ἔσγοότὰ ΣΏΔΗΥ 51465 δἰίδοκοα " Οοα 8 ρβορίε, “"δῃά βουρῃϊ 
ἴΏ ΕΎΟΤΥ ὙΑΥ ἴο ἱπ)υγς ἴΠοτα,᾽ [86 πυογ ἰουγ θείης ςΠοϑεῃ, Ὀ6- 
οδυ86 ἴῃς Ηεῦτγενβ, {πὸ οἴμεγβ, αν θα [86 νοῦ] Ἰηΐο ἔοι 4118Γ- 
(εΓ5 Δῃ ἃ Ὡδίθγα! νγ γεργοϑοηϊθα δηγίῃϊηρ σοτηΐηρ ἔτοπι 81} ἀἰγες 005 
ἃ5 ΟΟΠΐηρ ἴτομ ἴῃς ΟΑΓΩΪΠη4] ροϊηῖ5θ. Οὐ “ἴδ ἰουῦ τ πάβ οἵ 
μεανεη,᾽ 65.1 ΤΪ5 ϑθθτηβ ἰο ανα Ὀδθη Ὡδϑεΐγ [ἢς [Βουγφῃὶ οἵ [ἢ ς 
Ρτορδεῖ; δυῖ ἱῃ ἀενεϊορίηρ ἴΐ σαγα τηυϑί θῈ ἴδ κϑη ἴο ἃνοϊά ἰῃς [}15- 
ἴακε οὗ ᾿πουηρ, 85 ΤΊΔΩΥ πᾶν ἀοηθ, [6 Θποιη 165 οὗ Ὀοἢ Κίηρ- 
ἄοπιβ, ογ ἴδοβε οἵ (6 7ετνγ8 δἴΐογ (6 Βδρυ]οηΐδη ρογοά, ἴογ [656 
ΠΟΓΏΒ ΞΥτΆ ΡΟ 156 [ΒΕ ρΟῦνΟΣ ΟἿΪΥ οἱ [86 ΡΘΟΡΪ65, ββρθοῖδ!γ (ἢ ΒΑΡγ- 
Ἰομῖδη5, γὰο ὈΥ ἰμεῖγ ΒοΒΌ  Ὑ σοί υϊοα ἴο ἴῃ6 814] ονογίἢΓΟῪ 
οἱ (δες [εἐἸ]5ἢ οἰδίε δηά ἴῃς Ὀδηϑῃτηθηΐ οὗ (ῃς [6 158} ΡΘΟΡΪΕ ἔγοϊῃ 
(δ εἱγ 50]]. 

2 (Ὁ ὙΒε νἱϑίοη ἰ5 ποῖ γεῖ ςοτῃρ!είθ. γαλιυεῖι, Ξξὰγβ ἴῃς 
Ρσορδεῖ, ᾿πλδην [86 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡΥ οἱ Ατηοβ ἴῃ ἴῃς ἄγβί ἴουγ οἵ ἢ]5 

υἱβίοπβ (αἰ. ὁ“ Ἶ 8), σλοιυεά 16 70μ7 τυογξριεπ. Νοῖ ἰδεῖ, δἱ {ῃ15 
Ροϊηΐ, Ὑδῆνεἢ ο4116α ἢΪ5 δἰἰοπὔοῃ ἴο βοσθί ίηρ (Βδἰ ἢς ἢδά ποῖ Ρ6- 
ἴογε ῃοϊϊοθα. ΤὨΘ ἤρυγοβ ΕΓῈ ΠΟῪ ἢγϑί Ὀσουρῃξ ὕροη [ἢ 6 8.6Ώ6. 
ΤΠΕΥ τεσ ἤρυγεαβ οἱ τηθῃ οἱ 5Κ1}} δῃὰ ϑἰγοηρίῃ, διε, ἰπογείογε, 
ἴογ δΔὴγ ἰδϑδκ, δ0]6 ἰο Ὀυ11ἃ, Ὀὰϊ πο 1658, ἴο ιι586 (6 νογάβ οἱ ΕΖ. 

21 ΑΚ 110] ἰο ἀεϑίσουγ.᾽" Οπ ἴδε πιθοῦ οἵ ἰῃ6 ψογκιηθη, 866 
δεῖον.- -2. 13, ΤῊες ῥγορβεὶ 5εεπιβ ἴο ἢᾶνε οοηοείνοα οἵ [6 ψοτκ- 
ΙΕ 85 ανίηρ βου ίηρ αἀἰδθποϊςζνο, οἰ οΓ ἴῃ (Π6 ἀγοθ5 ὮΘΥ ΤΟΓΟ 

ογ ἴδε ᾿πρ] πδη5 (ὮΟΥ οΔτιτίο, Ὡς ἢ τδάς ἴἤετ δῖ οῃοα γϑοορ- 

ΦΟΙ ]ε. τ24 ἘΣΖ. 2ς8. 8 285 χε, εἰς. 
Ἧ ϑἰπιλδιῖγ, 1... (8]., Εἰδεσα, Ματοκ, Νεν., Ἐοεδηι., Ηἰ., Κα, Ηὰ., Βυγχετς, Ῥεσ., Κ΄ ε., 

Νον.. Μαζί, εἰ αἱ, 
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Ὠΐβα 16. Αἱ δὴγ ταῖς, ἢς (068 ἢοΐ 85Κ ψῶο ἴΠ6Υ ἀγα, δι οὐἱγ, ἢ λαΐ 

αγε ἐμε5ε ορημὴπρ ἰο ἀοῦ ΤὨδ γορὶγ, ἀου 61658 ἔγοσῃ [ΠΕ ἱπίογργοίοσ, 

ἢγχϑί σερϑδίβ ἴῃς Ἔχρίδηδίοη υ8ὲ ρίνεη, Τλοσε αγε ἐΐε πογης ἐμαὶ 
δοαμογεά Τωμάσκ; δα αϊηρ ἃ εἶαυβε ἀεβοσρένε οὗ ἴῃς ἰΒογουρῆπ 685 
1 ποῦ ἴῃ6 ΠοΒ0116 ἴοσοθβ ἀϊὰ [Πεὲγ ἀδϑίσιςῦνο ποσῖς, σο ἐμαὶ δ6, 

τοδηϊηρ [υά δ, οἰ κοΐ, ὈδοΔυ56 6 οοὐ]ά ποῖ, 1}. μὲ5 μεαά. ΤὮῊΘ 
οοὨαϊθοῃ ἴῃ. ἀοοογροα 18 ἴῃ 6 Ἑσομαϊοη οἱ [86 [ἐν ἀυτίην (ἢ ς 

ἘχΙ]ο, ἤθη (ΠΟΥ ἀαγοά ποΐ Ὀαῖονα (δι [Ώ6Υ οοὐ]ά Ὀδ δίκη ἴσοι) 

{μεὶγ ταὶ! οομααεγοσβ. Οὔ 15. 4935". Ἐὸσ ἃ βίτηΐϊαγ ἄσυγα, 566 
Αἱ. κἤ. Τιυστίης πον ἴο (ῃ6 ψογκηηθη, [ἢ 6 ἰπίεγργείοσ Ἔχρ]δΐη5, 
ΤἼ 656 αγὲ σον ἴο οαϑί ἀσιυπ. Ἡδρτε ἃρδΐη ἰΐ 15 ΘΑ 5} ἴο τηϊβίδ κε 18 6 

ΡΓΟΡ οἰ τηοδηΐηρ. 7υ8ί 88 [ἢ ῥγοιηΐποηςε οὗ ἴῃς ΒΑΌΥ]ΟΠ Δἢ5 
ἴῃ ἴῃ ἀἰδρεγβίοη οὗ (6 [6}]1 8668 ἴο ΠΊΔΓΚ (ἢ 6Π| 85 ἴῃ 6 βΟΕΓ 
ϑυτ ο] 156 ἃ ὈΥ (ἢ6 ΒΟΓΏΒ, ΟΥ ΟἿ οὗ ἰἤοτα, 50 ἴΠεἱγ ὀνεγ ΓΟ ὈΥῪ 
(ῆ6 Ῥεγβίδῃ8 866 18 ἰο γεαυΐγε [δἰ [8686 Ἰαϊίεγ Ὀ6 τεραγά θα 85 (ἢ 6 
ΡΟΨΟΣ, ΟΥ ΟὨδ οἱ ἴουγ δυο ἢ ΡΟΟΓΒ, γοργοβοηϊθα ὈΥ [ἢ6 σψοτκ- 
ΤΏ6Ώ. ἴῃ (ΠΪ5 οΆ56, ΠΟΎΨΕΥΟΓ, 85 ἴῃ [ἢ 6 ῥγεοθαΐηρ, (ἢ ς ἢγϑβί ἱτργοβ- 

βίοῃ 18 σσσοῆθουβ. [πάδθεα, 1 Μ111 θὲ ἰουηά, ποῖ οἡἱγ (Βαι ἴῃ 6 νοσΚ - 
ΤΏΘἢ ἀο ποῖ γεργεϑοηΐ Ῥθσϑῖα 8Ι]0ὴ6 οὔ ὙΠῸ ΔΠΥ ὩΏΡΟΣ οἱ ΟἴδΟΓ 
Ρονγοσβ, Ὀυΐ (δἰ (ΒΕΥ Πᾶνα ἃ οἸοαΥΪγ αἰ ογεηΐ ἑυποοη. Τα ΟὨ]ΥΚ 
5 5[ΔοίοΥΎ ἐχρ δηδίίοῃ ἕοσ ἴμθπι 15 βυρροδίοα ὈΥ 19 ἴ", δῃηὰ τΏογα 
οἰθαυῖν ἱπάϊοδίθα ἰῃ 65 ζ-, Ιῃπ [η6 Ἰαϊζογ ραββαζε (Πα ἰ5 ονϊἀθηὶ 
Γείεγοηος ἰο (86 οοπαμαβί οἱ Βαδυ]οηΐα. [ἢ Δ] ἀὴρ ἰο ἰΐ, Ὠον- 
ὄνοσ, Ὑδυν ἢ ἱρῆογοβ Ὠυπηδη 1ηϑ ΓΘ .8}1 168. [1 15 ἢΪ8 δηρεὶὶς 
δϑθηῖβ ὮΟ ἢδνε δρρεβδϑβεὰ [5 βρί γϊ ἴῃ [ῃδί τορίοη. ΝΟΥ; βἰὺποθ 
[86 Ραβϑϑαρὲ ὑὉπάεγ οοῃβι ἀογα  οἢ ΔΡΡΘΟΔΓΒ ἴο Ὀ6 8 ἰογθοδβί οὗ (88 
ονοηῖ ἀδβοῦ θα 88 δοοοιηρ 564 ἰῃ (ἢ ν]βίοη οὗ [ἢς ἙςΠαγίοίβ, ἱΐ ἰ5 
[αἷγ ἴο οοῃεϊυάς [ῃδὲ Πογα 4150 [86 ργορδεῖ, κὸ ἘΖοκΙοὶ ἰῃ ἢϊ5 ἀ6- 

βορίοη οὗ Οορ δηά ἢΪ5 (ο]ονεῦβ, 15 δ ρουίηρ (86 Δροςδὶγρίῖς 
τηοίῃοά, δῃὰ ἰδὲ (πεγείογε ἰἤθ86 ψοσκιηθῃ, ἃ8 [Θγοπης Ρεγοεϊνοά, 
τοργεβοηΐ (ἢ 5 ρΟΓΏδίυΓα] πηθδῃ8 Ὠγουρ Ὡς Ὑδηνοἢ δο- 
ΠΟΣΡ 158.65 ἢΪ8 ρυΓρΟβ68. ΤΕΥ ἃγα ἴουγ ἴῃ ὨυθΕΓ ἴο ἱπαϊοδία 
(δι [ῃ6 ΡΘηΔΙγ ἴον ἴῃς ἱπ͵Όν ἀοης Τυά δ γ}1}} θ6 85 σοϊργεῆεῃ- 
βἷνα 88 ἴἢ6 οὔδῃος τνὰ8 φεῆεγαὶ. ΤΏΕΥ ΜΠ] οαεί ἀοιυπῇ ἐπε ἤπογης, 

υἰίογν ἀδβίτου ἴῃς ρόνεσ, οἵ 811} ἐζε παῤίοης ἰμια: εῤ 64 ἐπεηιδοῖυες, 

Φ οἰ γηΠ]ατὶγ, Τηοοά, Μορα., γι., Τποοάοσειῖ, 1.υ., (]., Ὦπτι., ἅ [.2ν., Κόδ., ΟΑϑαι., εἰ αἵ. 
1 ΕἸϑε τοῖο ΒΟΓΏΣ δῖὲ "ουἱ οὔ." ΟἹ. ]6. 485 Ῥ8. γ54}} 1. 23. 



4151 18.421 125 

υδοὰ νἱοίεηςς, αἀραϊποί ἐδι6 ἰαμά οὗ ὑμάασαϊ, ἰο δια ον ἡ, οἵ, τβογθ 

5 ΠΟΙΪΥ ϑρεδκίηρ, 118 ἱπΠ Δ ὈΣ Δ (8. 
ΤἼδ ἰΔηηθῃ6885 οἵ (ῃ6 ῥγορδοίβ ἰδησυδρε 5 Ἔνεῇ τΏΟγα ὨΟίΟ6- 

806 ἴῃ [ηἷ5 [ἢδη ἰῃ ἴῃς ῥγεοθάϊηρ νἱβίοῃ. Ὅῆ6 ΓΟΆΒΟ. 8 (ἢ 5816 
ἴῃ (ἢ18 ολ56 88 ἰῃ [6 οἴετ. Ης ἰ5 ἀφα)ηρ νὴ σοι ραγδί νον γὸ- 

ορηΐ Ὠἰϑ(ΟΣΥ, Ἔϑρθοΐδιν ἰμ 6 οοηηιεϑὶ οἵ ΒαΡυ]ομΐα, δὴ ἐνεηὶ 1 ςἢ, 
Δ Πουγσῇ ἰΐ δα στοδί βἰριίβοδηος ἴον [6 Γεὐν8, νγὰ8 δηγτῃην νυς 

βροοίδουϊαγ. ΤὨΘ ΤοΔρΙ(8], 50 δ ἴσοῖη γεϑιβίηρς [6 Ῥεγβίδῃ οοῦ- 

]υεγοσγ, γιοἀοὰ νου ἃ οἷον. [πῃ ἕδεί, ἤθη Ογτιιβ δπίογοα (ἢ ς 
εἰἴγ, 11 στεοιοα Ὠὶτὰ ἃ5 ἰΐ5 ἀοἰίνεγεσ. [{ πψουὰ ἢᾶνο ὈΘθὴ ΜΌΓΒΘ 

(ῃΔῃ υ.861685 ἴογ [86 ῥγορβεῖ, ἴῃ [ἢ ἷ5 νἱβίοῃ, ἴο δηϊᾶσρα Ὡροῦ (6 
5106 δοῖ [δι [86 σοπαυετγοΥ οὗ 688 Βδὰ Ὀδεη ρυπἰσηοα. Ἠδν- 

ἵῃγ ργεϑϑηϊοα 1815 ἴο (ἰΒς Ὀ6βί οἱ Βὲβ ΔΌἢΠγ, ἢ Ρ45568 ἰο [ῃ6 (Ὠϊγτὰ 
δά βη4] ὑῃδϑβς οἱ δὶθ8 ργεϑθηΐ β0]76ςί. 

21,115, Τὴ ὦ ἘΘυῦ 85 ἴῃ ἘΠ Ω 155, [15 νεσβα δηὰ ἴῃς ἴἄσος (δδὶ ἕο! ον 
81ὁ τεςκοησά ἴο οἢ. 1.--ἰἼΚΝ. Ηδτα δηὰ ἴῃ ν. δ κ' 0 ΝΜ, ὙΏΙΟὮ 15 
ἰουμὰ ς" 6:; Βεῖε αἷ90 δες. ἴο 4 Κοῆῃ. π|88β. (). Οα8. ἢ 49. 5 (ὦ); 16..6.Ἁ. 
.),.--ἅ. τὸν 50] Αἀά, νὰ ὦ (ὦ, "Σιν, δ8 ἰπ 1 44 64.-ὐπσν ΓΝ] ΤῊς 
τοοβῖ σου Οἷς ΓΕΔ 9ΟῺ8 ἴοσ ὑσγοηουησίηρ [5 ἤδτὴς δὴ ἰηϊεγροϊδοῃ, (1) 
ἴδιδι 1 ἀοα5 ποῖ δι ἴῃς οοηίοχῖ, δηὰ (2) {Πδῖ ἰΐ 15 ταπ τς ἴῃ ν. 4, βανὲ δ]- 

Τεδαγ Ὀεεη βίδιεὰ. Νοὶῖς ἰῃ δα οι, (2) [δδῖ 1 18 ποῖ ἰουη ἃ εἰβενβετε ἴῃ 
ἴδιο ὈοοΚ εχςοερί ἴῃ 8:32, ὙΒΟΓΕ ἴἰ 15 85 πιυς ἢ οἱ οὗ ρίδςς 85 ἴῃ [ἢ 15 ραββδαρε. 
-οὐννν] Οὐὰ., ψῖῖἢ Κεηη. σ8ο, ὥλο ΦΗ͵ ὍΤΏς οτηϊΞβίοη οὗ ὕν, δἰϑο, ἰ8 
δραϊηφ ἰἰ. ΒοΙἢ πδηγ68 δὲ αἰβγερεσζάεα ΌὈγ ἵε., Νον., Μαγιὶ, Κὶι.--.-9. 
5] Αςοοτάϊης ἴο ΜΊςΒ. δηὰ οἴδεογβ ἰο 6 ροϊηϊεα οὐ δπὰ γεηδεγεὰ 
}ίοισνιεη; Ὀυϊ κυςἢ ἃ τεηἀοσίηρ τεαυΐτεβ ἴοο ταυςἢ ἐχρ δηδιίοη ἴῃ ν. 4.- 
4, “δι ϑόιῖε τη88. Βανε ὍΘ Μ1.--ρ Ὁ] Οδ!- δ 5 κύρια -ῷ »)Ἴκ, 45. ἴῃ 
19 44 64.--. 00] Ἐἀ., τἱ Κοηη. 178, ὥλο Ὁ, ὃν. -τῦκη Αος. ἰο Ὗνε. ἃ 
δοῖῖθαὶ εἰτου. ἸΝΊουϊς ἰξ (ἢ ττοσαβ [Πδὶ ἕο ον νουἹὰ σοδὰ, Το δογης 

ἐλα! τεαμεγεὰ 7 μάσῆ,, :0 λα δὲ ἀἱά ποέ με 71 μὲς πεαδ, ἐλέη ἰο ἐεγγγ σανιδ 
ἔλεξε, εἰς. ΤῊΪΐΒ τεπάεσίης, βονγανεσ, 15 ποῖ 88 ἰβέαοίοσγ. (1) ΤΏ ᾿οη- 
δαυς οι, ἸΝ2}} ΓΟ υὗγ 5 [Πδ[ ἃ οοσορίεῖς βοηΐθηςα ρῥγεςεάς ἰἴ; δηἀ (2) [Π6 
Ῥῆταϑα ΓΚ ππηπῦ, οὐ τ Βῖοἢ (Ὠΐ5 εἴηεηἀδέοη 9 θα864, 85 νΥν}}} Ὀς βθονσι, 
Ἰς ̓ ἴσε ἢ δὴ ἰηἰοτροϊδοη. Τῆς ργοη., (πεσείοσς, τυ δβὲ τοταδίη ἵἋ (ες πτογὰς 
[οϊ]ονίης τὲ σεοοχζη θεὰ 85 ρεηυϊηθ. Μαδσίὶ οἵηἱῖβ ἴἤσσα 88 ἴδ 858 "Ὁ ΝὋ, 

8.950 "ὔκξ, δὲ ἴῃς βατὴς της δυ 5Ετυςπρ ὈΝΝΩ (ΟΓ γΜ32.}), δηὰ, δὲ ἄσβι βἰψῃῖ, 
δε 5668 51:18 400 ]ε ἴῃ 50 ἀοΐηρ; Ὀυϊ [ΠΟΓῸ δὺς σο ΓΑ Τοηϑι ἀογαιοηβ. 
ΤΒε εἶδισςο, Τ ες. α76ὲ ἐδ πογης ἐδμαΐ τοαϊεγεὰ .᾽ὕβἑἀαΐ, ἰ5 ποῖ ἃ τηοζα τερο- 

δοη οὗ ἴδε δ χ6}᾽8 ἀγϑὶ δῆβσεσ. ΤὮε δα ἀϊίοη οὗ ἴπ6 ποχὶ ᾿ἰσϑῃβέοστῃβ ἱΐ 
ἔτοια ἃ βιδίεσωεηῖΐ οὗ ἔδεϊ ἱπίο δὴ εχρδηδίίοῃ δηὰ ἃ ᾿υβξβοδέοη οἵ ἴῃς 

ἜΣ, 
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που κιηςηβ ρύγζροβα. Τῆς ἰδίίεσ εἶδιις, Βούσενεσ, δβουϊὰ δε ετηιεπ δὰ ὮΥ 

ἰπβεσίίηρ ον Ὀείοσε ον, στ ΚΒ. διὰ οἴδοσβ, οσ, νἱἢ ἮΝ ε., Ξκυρϑι τυ] ην 
(ἂς ἴοστηεσ ἴοσ ἴῃς ἰδίίεσ. (ῦ. Μαὶ. 25. 16 ῆὲ ἔοστηεσ πιο ποὰ Ὀε δαορίεά, 
ΝΟΣ ταῖσδι Ὀς ρΡοϊηϊεὰ 859 ἃ ὑσίς. ἘΞ 267 σἰηριίος υἱός. ΕἸ πέθιο.. .. 
ΔΡΌΕΔΙΒ ἴο Ὀε ἃ (856 οὗ ἔτες ἐχρβῃβίοῃ. Ού ἰδἷκεβ στεδίεσ Ροσγν τ ἢ [Βς 
ἰοχὶ, δα ἴῃ ἴδε ἱσγγεοοης δος ρἰοββ, καὶ τὸν ᾿Ισραὴλ κατέαξαν.-- μι). 

("8 76. αν καὶ ἐξήλθοσαν; Ὀὰὶ ΟΛΟΩ, καὶ εἰσῆλθον.---Γικ ὙΠ] ὦ, 
ὀζῦναι; “ Ὦδηςς ΒΪΔ. ςοη͵οοίυχες ἴπδί (πε οτὶρίπδὶ σεδαϊηρ ἴῃ Αἴ νὰ 

ΓΚ. Ἵν τη5, σλσγρῥενπίηρ ἐμοὶγ σοιμίεν. Οὐηϊεὶ (δελδῥίμηξ ἱ. Ολαος, 
122) βϑυρρεϑῖ5 Ὀδς πο). ὙΒε οουϊεγ, Ββονγενεσ, ἀοεβ ποῖ βϑεπι ἴῃς 5υἱῖ- 
8.0]. ἱποίσυτηεηϊ ἕο ἰἢς ρύτροβε οὗ οδϑιίίηρ ἀονῃ ἴδε ἤοττθ. ΝΟΣ ἰ5 ἱΐ 

Ῥτοῦδ]ε ἐδδὲ Ἴλπποῦ ἰα ἃ πιϊδίδίες ἔοσς Ἴ"Ὑνῦ (’,», Ηδου.), οὐ Ὑπὸ 

(ϑεςῖκοῦ) οσ 3 πὴῦ (Μαγι). Α νεσὺ συ ἱτ δ βυςἢ τηοδηΐης νου] οοσὴς 
ΤΏΟΓΟ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ δέίεσ ἴδῃ Ὀείοσε ὕγτυν. Ὑὲ βδτης ἰβ ἰστὰε οἵ ἴῃς οἣς 
ἰουηὰ ἴη τῃς ἱεχῖ, δηὰ [ἢϊ5 15 οὔς σεδβοῃ ἴοσ βυβροςοηρ [6 ρεπυ πο η 695 οὗ 
(ἢῃε ψδο]ς εἶδυϑε. Αποῖθογ 15 (ἢς υ5ς6 οὗ {πε τ858ς. ἔογ πε ἔσσω. βυΐ. ἴῃ 
ΓΝ. ΟἹ Ἐχ. 273 Ρ5. γ51., ἘΠΏΔΙΙΥ, ποῖς {πε δῦβεηςε οὗ 1 Βεΐοσε γυνῦ, 
ΎΠε εἶδυπδε οδῃ Ὀεβὶ Ὀς ἐχρίαἰπεα 85 ἃ βῖοββ ἴο Ὁ ΓΟ Γν πυθῦ, τς 
δηϊεςεαεηϊ οὗ τῆς 5. οὗ γκ Βεΐηρ Ὁ. Ῥεγδδρβ, βονόνοσ, ἴῃς νῦ. νὰ 8 
οτίμδιν Ὅν 9.-α]. 7 Τῆς ποσὰ βϑουηάϑ βίσβηρε ψῖτἢ νύ), (ἢς τερυΐαγ 
ἰάϊοτα ανίης 5. Ἐά,, (δετγείοσε, Ὀνν)η, ἐλαέ ἡ πεὰ ἐπενεδεῖνες, 

δηά οὔχίὶ [5 νοτγά,---ὑνὶ Κά,, σὰ ὦ Ἐ ΡΟ Ὁ, υ». 

(3. ΤΗΕ ΜΑΝ ΜΙΙΤΗ ΤῊΕ ΜΕΛΒΌΒΙΝΟ ΠΙΝῈ (2:5). 

Ιὰ (}15 815 [δϊγὰ νἱβίοη [86 ΡΙΟΡ οὶ 8665 ἃ ΏδΔῃ Οἡ ἢΐβ8 ΨΑΥ ἴο 

ΙηΘΑβγα (6 5:6 οἱ ἐγ 58]6 πὶ, ἰο Ομ Ὠ6 δἰζογννασγα ἤθδγβ [Π6 
ἱη ἰογργείοσ βοηά ἃ τηδϑϑᾶσα [ογείθ σ (86 11γ21116585 στόν δηὰ 

ῬΓΟΒΡΕΓ οὗ (6 οἰ υπμάσος (ῃς ρῥγοϊδοοῃ οἱ Ὑδαπνεῇ. 

δ,.1. ΤΒετα 88 θδεδῃ βοῖῃδ ἀἱεγεηςς οὗ ορί πίοι τ] τείεγεποθ 
ίο ἴῃς ἰἀο ΠΕ οὗ ἴῃς παρ τὐἶξ α νιεασμγίηρ με. ΤὭυ, ἈΔϑὮϊ, 
Μαυτεῦ δηὰ οἴδοῦβ (ἰὴ κ ἢς 15 ([ὴ6 βδαὴς ἢ (ἢς ἰπίογρτγείοσ, ἱσ- 
Ὠοσίηρς ἴἰδς οὈὐνίουβ ίαςοί [Π4ἰ ἰῃ6 ῥχορμεῖ ἀο68 ποί ἱηίσοάυος [ἢ 6 
Ἰδοῦ 8} (ἢ ἰογηοῦ ἢ85 δηϑινεγοα ἢ15 συιοβοη. [118 4150 ἃ τγ5- 

[Κα ίο Ἰἀε ΕΠ ἷτὰ τ [86 δηροὶ οἱ Ὑδηνοῖ 85 Τογοσηθ, Κα, οὶὶ! 
δηὰ οἴδεῖβ ἢᾶνς ἄοῃε. Τῆς δηρεὶ οὗ Ὑδῆνθι, ΔΙ Βουρσῇ ἢς, 8190, 
ἷπ τῦ 18 οδ]]οαὰ ἃ τηδῃ, ἰνσαγβ ἴδ κ65 (Βς Ἰεδαϊηρ ραγί ἱῃ ΔΠῪ 5066 ἴῃ 
ΜΒ ςἢ Πα ἀρρϑαῦβ. ΟἹ. 13 4.' 2... ΤῊ Ϊ5 15 ἃ βυδογαϊπαία ἤσυγο, {Κα 
[6 Βογϑειηθῃ οἱ ἰῃς δγϑί νἹβίοῃ, ψνῇοβα ρᾶσί ἴἰ 15 ἴο ἰυγη ]5ἢ 8ῃ ος- 

οαϑβίοῃ ἕο (86 ῥγοσηῖβα (αὶ 18 ἰο ἐοϊϊον.---ὅ (2. Α Ἰΐης ᾿κς [μδἱ 
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ψ Ὡς ἢ (86 τηδῃ 15 γεργαβθηϊοα 85 οδυτγίηρ ῃδα νϑγίοιβ8 0.868 ΔΙΠΟΩν 
ιὰς Ηεοῦτενβ. ΠΕ ΘΙ ρΡΙογθ 85 ἃ ϑυτὴ0ο], ἰπετγείογα, ἰξ πυρί 

Πᾶνα ΟΠ δ ΟΥ δῃοίμοσ οὗ βενεγαὶ αἱ ἴογοηΐϊ τηθδηΐησβθ. [1π 186 ἢγϑί 

Υἱβίουη (τἾ, ἴο 6 86, θη ὙΔην ἢ 5αϊά, ΚΑ 1ἴπα 584}1} "Ὲ 
βίγοιο πο ονοσ Γογυβδί θη," [ἢς ψογὰβ ψΈΓῈ ἃ ρῥγοχηἶβε (μι (ἢ οἰ 
βῆου ἃ δ τοῦ]; δὰ ἢο [6νν οου]ά ἑογρεῖ (δαὶ Ατπηοβ ἢδά υδεὰ (6 

58 1ὴ6 ἤρυγε οὗ ([Ὡ6 ρΡΑΓΏΠΟΣ οἱ ϑαιηδγία διηοηρ ἰογείρηογβ, δηὰ [ἢ 6 
δυῖποσ οἵ 2 Κὶ. 21 οἱ [ες ἀεδίιγυςοη οὗ (6 Τυάδδῃ οαρὶϊα]. ΤΕΘ 
αςεϊ (δαὶ [ἢ6 σγιάροὶ ν85 ἴδ διηδίσυουϑ, ρεΓΒΔΡ5, 18 ομδ οἱ [6 

ΓΕΆΘΟΩ5 ΜὮΥ (6 Ρῥγορμεὶ ρίεΐυγοβ Ὠἰμηβ6 ἢ 85 δϑκίηρ (ἢ τηδῃ, 
ἩλΉμεν αγέ ποι ροίπρῦ Αποίδεγ 18 ἢΪβ5 Σοῃ ἀΠ688 ἴογ (δε ἰηϊοττορ- 
δῖνε 5Ξῖγ]5. ΤὮδ ΔΏΞΤΕΣ 15 Ὠοΐ ῥγοςβεῖν [ἢ 6 ομϑ ἴῃδἱ 1τἶ που]ὰ Ἰοδὰ 
(86 τεδάοσ ἴο ἜἌχροεῖ; ἔογ, ἰῃϑιοδα οὗ γερεδίίηρσ 86 ῥσγοιῖβε οὗ (δα 
ῥᾶββᾶφαβ, (ῃς τηδῃ 8αγ5 Ἦἢβ ἷ5 σοίῃρ [0 τπδαϑηγε .]6γμδαΐδηι, ἰο 566 ποῖ 
τοἱάε ἐϊ ̓ ς, οΥ 15 ἴο "6, σα" βοῖυ 06. ΝΟΥ 1511 δ οὔςεβ δρρδγεῃΐ ψῆδί 
ἢ τηθᾶῃ5 ὈΥ (8686 ψοστάβ. Μαγίϊ 8665 ἴῃ ἴἤθτι 8ῃ Ἔχργεβϑίοη οὗ 
“πη ρδοης οὐγ 5. Υ᾽ οοποσττίηρ (ἢ 6 αἰπηδηβίοηβ οὗ (ἢς ἰυΐυγα 
εἰἷγ. ΤΠΕΓΘ 18, βοότγενοσ, {π|6 στουηα ἴογ δβϑογίϊηρ ἴῃ οχίβίθηςα 
οἵ ΔΩῪ 51.1.0} βοη!τθπΐ ἴῃ ΖΟΟΒ ΑΓΔ} ̓ 8 {1π|6δ.0 Α Ῥείζεσ ἱπίεγργείδ- 
ὕοα ἰβ βυσφεβίοα ὈῪ ν. Ὦ. [Ιῃ νἱοενν οὗ ([ῃ6 ῥγοάϊςοη (ἢογα πλδὰς ἱΐ 
586 618 δε5ῖ ἴο γεραγά [86 τηδῃ ψἱ [ἢ 6 τηδΑϑυγίην ᾿1Π6 88 Γοργθβθηί- 
ἴηξ ἴῃ6 ΠΔΙΤΓΟΎΤΕΙ δΔηἃ τηογα οδιιουβ [εν8, ὮΟ, ἴῃ ϑρίϊε οἱ (86 
Ργεδοβίηρ οὗ Ηδρραὶ, ἑογιηθα δὴ ἰηθυεη 14] ργαςίςδὶ ραγίγ. ὙΠΟΥ 
ΜΈΓΟ ΡΔΙΓΙΟΙΝ ἴῃ ἃ ΑΥ. ὙΠΟΥ τ ]ϑηθαὰ ἴἰο 566 [Ἐγυ 5816 πὶ γεϑίοσγοα. 
ΤἬΘΥ ψ ΓΟ ΡοΓΒΔρ5 ἀοίησ νμαῖ [Π6Υ οοὐ]ά ἰο τευ ]ὰ 1. Βαυΐ [86γ 
1η55ἰ6 Ἰροπ ολσίηρ ἢγϑὶ ἰοσ 6 τλδίογαὶ πθϑάβ οἱ (ἢ  σοΓ ΠΣ, 
Δηᾷ ῥ]δπηίΐηρ ἴῃ [8 ΟΥ̓ ΔΩΥ ΟἴΠΕΓ ἀἰγοςσ ὁ. ΟὨΪΥ 50 [8 845 ἰδῃρῖῦ]ς 
ΓΕΒΟΌΓΟΟΘ νΟΌΪα νᾶταηΐ. ΤΟΥ εγα [ἢ 6 ρθορὶς ψ8ο, σἤοη Ηδρραὶΐ 
Ὀερδη 5 δριίδίοη, 5αἰὰ ἰμδὶ (η6 {τη Βαὰ ποίΐ οοῖης ἴο υυ1]α [ἢ 6 
ἰουβα οἱ δῃπεῆ. Οὗ. Ης. τῦ. ΤΒον ἀουδε1655 ἰμουρῃῖ 1 πὰς 
Ποσα ἱπηρογίδπηϊ (δι ἴῃς οἰ 5ῃου ]α Βᾶνε ἃ ψ8}} [8δῃ ἃ ἰθηρὶε,--- 
δυῖ ([Β6Ὑ πουἹά μοί ἤᾶνα ἀρργονϑὰ οὗ ἃ ν4]}} οὗ πη οαββαγυ αἰπηθῃ- 
βἰίοη5. ὙΈΏΘΥ τυϊρηϊ δᾶνς Ὀδδη ο8]16 “ἢ 6 ΔΙ οὗ [86 τηεδϑυγίησ 
᾿πε.".--, 3. Αἱ 18. ροΐπε ἴμ6 ἱπίεγργείοσ 18 δρδίῃ ἱπιγοάπςδά, 
διοοογάϊηρ ἰο ἴῃς Οτοεῖς γεγβίοῃ, 85 οἰσημάΐπρ ποῦ (6 ῥγορδοῖ. 
Αἱ τῆς 8δπῖθ μη σμοίμεγ ἀπρεὶ ἴα ἀεβοσ θα 858 οοηεὶπρ ἰοιυαγά 
δἷπι, παπιεῖγ, (ἢς ἱπίεγργείεσ. ΤῊΪβ 15 ἢοΐ ἴῃς δηρεῖ οἱ Ὑδηνθῇ, 
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(6 πηδῃ δι οης [86 τηγτί]68 οἱ (ἢ 6 ἢγϑί ν] βοὴ ;---ς νου μαγαϊν "6 
ΟΑἸ]οὰ “δῃοίμεῦ δηροὶ᾽ ΟΥ δϑβιρηθα ἰο 8ῃ ἱπίοσίοῦ ροβ οὴ :---ὐοῖ 

ΔΡΡΑΓΘΠΥ ἃ (ἰγὰ τνῃοβ6 ΟὨΪῪ ἰυποίίοῃ 15 ἴο δοΐ 83 πη ΞΒΘΏΖΕΓ ἴῸΓ 
ἰῆς ἱπίεγργεῖοσ.---ὃ, 4. ΤΙ βεοοηὰ οὗ (86 ροϊπίβ 7ι5ῖ τηδά6 (δ κ68 
ἴον ρτδηϊοα ἰμδι ἴπε βρϑδίζεῦ ἱπ [18 νεῦϑα 18 (ἢ ς ἰηϊογργείοσ, δηὰ [6 
ΔηρΟΙὶ 8 ΠηΘΘΒΘΏΡΟΙ. Τἢ15 Πᾶ5 ἰγθαιοηςν Ὀθοη ἀδηϊο.Ἑ ΤῊΘ 

αιιοϑίίοῃ Βίπροβ ἴο ϑοῖῆδθ ἜἽχίθηϊΐ οἡ [86 ἔυγίῃοσ ἱπαῦγΥ 1} τείεγ- 
Θς(6 ἴο ἴΠ6 ρῬΕΓβοῦ 1 [6 σοπηηδηα, Κωρ, δῤεαΐξ ἰ0 γομάδν γοιίδ. 
Μδην δᾶνα ἴδκοη (15 γοι(ἢ ἴογ Ζθομαγίδῇ ὨΪπ]56},7 δηα ἀγάγῃ ἱτη- 
Ρογίδῃϊ οοῃο 508 ἔγομι [ἢ 6 ἴογῃι ὈῪ ψὨΐςὮ [ΠΟΥ βιρροϑβθα ἢϊηι ἰο 
ΡῈ ἀοβίρπαϊοα. ὍΤδα τοοσγα ἀείθηβ]ς ορ᾽πίοῃ, μονενεγ, 15 (μι ἢ 

βῃουϊά Ὀ6 1εηδΠοα τί (86 τηδη τ τ [86 πιοαϑυγίηρ ᾿ἴπ6; ίοσ [6 
ἰοστὴ ἢ(5 Εἶτ, δ ρογοὰ 8ἃ5 ἢ6 ψ85, Ὀείζεσ [88η (ῃ6 Ργορβεῖ, δηὰ 
(6 τηδββαρο, ἰΠουρὴ ἰηἰοηἀοα ἴογ (6 ργορμοῖ, ψουὰ ἡδίυγα! ν Ὀς 

δι ἀγεβθοὰ ἴἰο [6 ὁοῃ6 Ὑἢο ψ85 τῃδκίης [86 1.561655 Πη6 4 5 ΓΟ (8. 
ΤὮο Ὀοδπης οἱἨ (ἢ 158 γεϑυ οἢ [86 τηδὶη αι δϑοη 15 ουϊἀεηῖ. 1| [ἢ 6 

γοι 15 (ἢ 6 τηδη Ἡ] [86 τηραϑυγίηρ Ππ6, 1 ταυβί θ6 ἴῃ 6 ἱπίεγργοίοσ 

ψὯΟ 56ηϊ τα (ἢ τηδββαρα, δῃηα ποί (Ὠε οἴδεῦ δηῆρεὶ, νῇο νου] μᾶνα 

᾿δὰ ἰο ἴαϊκο (ἢ ἱπίεγργείογ ἔγομ [86 ργορῃ οι }8 5146 ἴογ ἰῃ6 ρυγροϑβδ. 

ΕἸἴμα γ, 1 δου] 6 οὐϑεγνϑὰ (δὲ [ἢ 6 ΘΟ ίΓΑΓΥ ΟΡ ΠΙΟἢ τη8Κ68 (ἢ 6 
ἱπίογργεῖεσ ἀοροηάδηϊ οἡ (6 οἴμεσ δῆροὶ ἔἕοσ (868 νεσυῪ Κπον]οᾶρε 
μος ἢΪ5 ΟΠΟΟ ΣΤ Ρ]168. [{ 15 ἴθ ἱπίεγργοίογ, ἴθ, ΠΟ 5θη65, δῃὰ 
[86 οἶδεὲῦ δῆψεὶ ψῇο οδγτῖθβ, [6 τρθβϑασο [{]5 ἃ γτερυκςε οἱ (ἢ 6 
561650 δηὰ {4} {Π]688 ορροσίυῃίβηι ([μ4ἰ (ἢ 6 γουτ γοργοϑοηϊοα, δηά ἃ 
Ῥγοίεβί δραίηϑί ρεστηϊτπρ “(δς ἀδγ οἱ 51}8]} (Ὠἰπρ8᾽᾽ ἰο ἀδίοστηϊῃς 
[6 ἔπαγε οἱ Τεγυβαίοα. Ζεοδαγίδῃ,---ἰίογ, οὗ οουγβθ, ἴἰ 18 ἢς ψῆο 

8 ϑρεαϊκίηρ ἰῃγουσῇ (με ἱπίεγρτείογ,. -- πουρῆ,, 88 ἢ85 Ὀθθη 5ῆοντι, 
ἢδ οοὐἹά ἠοῖ ἴσηοτγε ἰδοίβ, μα ἱπηαρίπαίίΐοη. Ης ΞΠΟΥΒ 1 ἤδγα ΕΥ̓͂ 
το[υϑηρ ἴο 56εἰ ἃ ᾿ἰπγϊξ ἴο (86 »τονίῃ οὗ [ῃ6 εἶν, Ργοαϊοῦηρ [μδἱ 1 

ΜΠ Ὀυγϑὲ 411 θουμπάβ, οχίεηα 1.561} πα θβηϊοὶν, δηὰ 16 ὀρθὴ ἐΐξε 

ἐπε νἡϊϊαρες οἱ ἴῃ οουμίγ οπ ἀοσοομμ οἵ ἐδ μας οὗὨ τπεη ἀμὰ 
απ ἐπ ἢ. Οὗ. 76. 495 ἘΖ. ,48.--ὃ9.4. ΤὨς ῥγορβεί αἱά ποί, ἴῃ 
186 ργεοδάϊην νεγβα, γίνε ἴῃ  στοιπά οὗ ῃΐ58 οομδάοηςεα. [ἴ Ὡο δΡ- 

ΡΘδγβ [δὶ ῃα Ὀαβοϑὰ ἢΪ5 ργοϊςοῃ οοποογηίην ἴῃ 6 ἑυΐυγε οὗ [86 ΟἿ 

Φ 90 7εν., Τποοά. Μορα., Ὦτσα., Ῥετα., Νεν., Β[4., δίου., ἔν... Κε.. Ῥυ., Κευ., νδὴ Ἦ,., εἰ αἵ: 
180 7ες. ΑΕ, Οἱ!., ΕΪΡ., τα, ὁ 1δρ.. Ῥεπι., Βα. ᾿ώπίμ, Εοθεηπι., Κα. Καδ., Ρτεβ., Ῥυ,, 

οἱ αἱ. 
4 ὅὃο Ματεῖς, Μαδυ,, Ηἰἱ., ΚΙίε., Οἱ, Ἰνεὶ., Ρεσ., δ ὁ. Νον., Μαγιὶ, εἰ αἱ. 
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οἢ [Π6 ργοπιβοα ργέβεῆςε οἱ Ὑδηνει. ΤῊ ἰδρ]6 νγὰ5 δΙγεδαν 
ἱπ δυϊαΐπα. ὙΠ εα 1ἰ νγὰ5 σοπιρ]εἴοα, δηά ἴῃ 5βεγνίος (Βογοίη γο- 
ϑυπηοί, μα 5410. [δι Τ6γυβ8] 6 πὶ φρο] ἃ ΠΟ ἸοΏσοῦ Ὀ6 τηΈΓΕὶν ἃ ᾿{{|6 
τηουηίδίη ἴον, ἴμς τεΐυρε οὗ ἃ ἔενν βίγυ οὶ ηρ [ἐνν8, θυΐ νου] ἰη- 
εὐ Δ ΌΪγ Ὀδοοιας ἴδε τγεϊσίουβ βῃγίηθ δηὰ σδρ[[8] οὗ ἃ γᾶσε; δπὰ 6 
εχρεοϊοα (δαὶ (ῃε σοά οἱ ἰδεῖν [618 6γ8 νου! ἀραὶῃ γενϑαὶ ἢΐτη56} 
ἰο ἴμεια ἴδεσο. Οἵ νν. Ὁ 85, ὙΒθη, 85 {Π} 88 ἴῃ ἴῃ ἀδγ5 οὗ [6 
Εχοάυ5, ἢ6 ψου]ὰ ὈῈ α τυαἱΐ οὗ βγεν γομμά αδοιί, ἃ ϑιτα ἀσίθηςθ, 

ἱξ ΔῺῪ ψετε ηεοϑάθά, αρδίπϑὲ ἰμεὶγ δάνεγβασίεβ. (7. ν. 511 83 Ἢ. 
15. ,γό. Τα ρῥγορβδεῖ δ]5ο τηδῖεβ Ὑδη πε Ὀγοπιΐβα ἴο δα ἃ ςίε᾽»- 
ἄομν ἰὰ ἴῃ εἷἷγ. Ηδρραῖ μα βϑϑὴ ἃ 5ίγαλαν νἰβίοη (27), Ὀυϊ (Β8 
βρίεμάοιγ ἢ6 5407 Ψὰ8 (παΐ οἱ γ᾽ 8 οἱ 5νεσ δηὰ ροϊὰ Ὀγουρῆξ ἴο 
(86 ποὺν ἰερ]6. Τῆδί βεθὴ Ὀγ Ζεοδαγίδῃ 15 [Ὡς βρίεμάουγ οὗ (6 
αἰνίπα ργεϑοῆος συμ ἰϑθὰ ὈΥ ἴῃς θογγ εἰουά ψΐο ΕΖεϊῖεὶ 58} 
επίοσ [ἢ βαπείυδγγ (43. 2), Ὀὰΐ τογα ρ]ογίοιιϑὶν πιδηϊεϑιθα ἴῃ (ἢ 6 
Γεῖψῃι οἱ ἐπι ἢ δηα ΠΟ] 685 ἀλόης ἴπς ἰοσίυμδίς ἱπῃ δἰ Δηῖ5 οἱ 
(ὃς {πἴυγα εἰἰγ. ΟὐἱἍ 83. 

ἴῃ ἴῃ ἰογεζοΐηρ οΟΙητη ἢ }5 ἰΐ ἢ45 ὈΘ6ΟΩ ἰδ ΚΘ ἴογ γτδηϊοα ἰῃδί, 
ψΉ1ς, ἴῃ (ἢ Βγϑὶ το υἱβίοῃϑ, Ζεομδγίδῃ νγὰ5 ἀθδ] ηρς τ] (Βα ραϑί, 
ἴῃ (815 (ηἰγὰ 6 νὰβ αἰἰεηρίίης ἴἰο ἰογθοδβί ἴῃς ἑυΐυγο. ὙΒΕΓΙΘ 15 
ποίησ ἴῃ (ἢς ἰεχί ἰο οοπίτγδαϊςξ (818 βΒιρροβ ἴοη. [{ 18 οοπβιτηθὰ 
δγ ἴδ ἴαςϊ [δἰ [86 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἤεΓα τηδά δ, ὕ0}1Κὸ ἴΠο86 [δὶ ἢᾶνα ρῥγα- 
ςρἀὐεὰ 1ἰ, ἀο658 ποῖ Βαστηοπἶβθα 1 σοΠ ἀἰ Πο0.5 εἰἴῃ ες Ὀείογε οὐ αἰΐευ 
(δ6 ὕπιδ οὗ [16 ρσγορῃεί. Ὅδα οἰΐγ ἀϊά ποΐ ργόϑρεγ 88 ἢδ ἐχρεςίϑά, 
δη Νοδου Δ}, αἰΐοῦ πρασὶν [Ὠγθο- αὙΔΓίοΓΒ οἱ ἃ ςοπίυγγ, νγν85 τηονϑὰ 
ἴο τεδυ]ὰ τ 6 νν8}}, ἃ8 (ἢ 6 ΟὨΪΥῪ πιθ8}}5 οὗ ργεβοσνίῃρς ἰδ ἱη Δ Ὀ Δ η (5 
ἴτοῦιὶ αἰβρεσγβίοῃ οὐ δ ]Δἤοη. ΤῈδ (ἤἴγοα νἱ᾽ϑίοῃβ ἴῃι.8 ἴᾶγ 6ὃχ- 
δηγποά, ἰΠογοίογα, ἴοσι ἃ 86 γ65 ἴῃ6 οΡ]οςΐ οὗ ἢ τγᾶ8, ὈΥ ἃ τγϑ- 

γεν οἱ (Ὡς ραϑβί, ἰο ρσερᾶγε (ῃ8 τεδάδγ ἴογ ἱπογεαβϑᾶ ἰδ! ἢ ἰῃ Οοὰ 
ίος ἴῃς [υἴυγο. Ι{ τγδβ ον θη Εν οοπδίτιοίοα ἴῃ 1 Δοη οἱ [Πα 
ἴῃ Απ. ). ἘῸγ ἰδίεσ ραγδ 615, 566 (ἢ ν]βίοῃϑβ οἱ ςἢ8. 7 7. οὗ Ὠδηΐεὶϊ, 
δηά (ἢς ἱπίετργείδίοῃ οὗ οἰ. 1τἰ οἵ ἴῃ 58π|6 ὈΟΟΚ. 

δ΄1. Ηετε Ὀερὶπϑ “ἢ. 2, δος. ἴο Φ ἘΠ, 4150 δος. ἰαὰ Ἐξ ἰη (ἢς ρατεδῖ ρο]γ- 
εἰοίβ.-- Ν}} 2 Καεηη. τη55. σά. πκῖνν. ΟἹ ν. ..--6.2. τομὴ Αἀὰ, νι 
Φ 9, νῦν. -τϑῖν ... Π2ΠῚ] Ὁ τενοῖβεβ ἴῃς οσάει.--- 7.8. νυ] Νε,, 

ΦΈΧ χω9 βδουβὶ τεδά, “" ΕΣ ἰτ θεςατως ἀδεῖς, ἰ1.᾽" (ὃς γέ]: οἱ ὅτε Ὀείπεε;; (ὃς Ἠεῦτεν 
διά ἰὼἢς Ἐσγνιίδος, “στε ἰδς οἷσδι" ΟἹ. Νε., Ηεχ.. Βεοεοισςῖ, ἔα. 
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[ο]ονίης Φ (ἰστήκει), τάβ. 9. 80 αἷϑο Νον., Μασίὶ, Κὶὶ, Βεῖϊεσ, 

νὴ Αβδάδ, 321).--8,.4. ὅν] κα. νῦκ, ΟΩῦ. Οδβ. 1.5.5. Κ͵ῖὶ 4 Κεμη. 
τη58. τὰ, Ὅν, Οὥὔλβογ δὰὰ λέγων.---ἰὐ.] Ἐοτ πιῆ, ΟΥἹἁ Οε58.1 5. 1. Κύῖς 
--ρνλ} Αἀνεγυΐδὶ δος. -Ξ πυροῦ. ΟΥ̓ Οα8. 1.18.5. (ὦ), Ὧγχ. ε16.. 4), (, 
κατακάρπως͵ ἃ5 1 ἔτοπι πιην, ἡγη. Οὐ. Ἐ2. 1ρ15.---9.}δ. ΣΝ] Ετὰ- 

Ῥβδῖς. (ᾧ. Οα8. ἡ 185... 

(4) ΑΝ ΑΡΡΕΑΙ, ΤΟ ΤΗΕ ΕΧΙΕῈΒ (2,2) 11Λ2) 

ΤὨὮε τεϑὶὲ οὗ (δε σῃαρίεγ 85 τι30}8}}γ θθϑῃ ἰγεδίθα 85 ἃ ραγί οἵ (ἢ 8 
Ργεοοαϊηρ νἱβίοῃ, Ὀυΐ (815 ἀτταπρειηθηΐ πηιϑί ΡῈ δραηάοηθὰ. ΤἘδ 
ΓΟΔΒΟΏ8 ΓΟ 85 [ΟἹ] ονγβ: (1) ΤΏ 5ρθᾶκογ 5 ποί ἴῃς 881η6 85 ἴῃ ν. ὅ, 
μυΐ ἴῃς ρῥγορμεῖ πον [8 Κα5 ἴῃ ρ͵ᾶςε οὗ [με ἰηἰεγργείεσ. ΤῊΪ5 δρ- 
ΡΘΆΓΒ ἔγοσῃ [5 γοίθσεμοββ ἰο δἰ πιβοὶ ἴῃ νν. 23 ἔ", 4150 ἔγοτῃ (ἢ δεῖ, 
156} δηοίῃεσγ γϑᾶϑοῃ ἴογ τῃδκίηρ ἴῃ 6586 γεῦϑοβ ἃ βδοραγδίες ρᾶγδ- 
στλρι, ἰμδἱ (2) [86 ῬοΙβΟἢ5 δ ἀγεββθὰ γα ΠῸ ἰοῦρεσ 8ΔΠΥ οὗ ἴοβε 
ψιἢο ἢᾶνα δρρεϑαγοϑά ἴῃ (ῃ6 ν᾽ βίοηβ, θυΐ ἰῃς [δ ὴν5 ψἢο 5111} ταπηδίη ἱπ 
Βαρυ]οηΐα. ΕἸἾΏΔΙΪν, (3) ἴμ656 νθῦβαϑ ἃγα ποῖ 8ῃ δη]αγροιηθηΐ ΠΡΟΏ 
(ἢ (ἱγὰ νἱβίοη, Ὀυϊ Δ ἃρΡ681] Ὀα5θά ὕροῦ [ἢ6 ψδοὶς (το, ἰῃ το ἢ 

(86 ῥγορμεῖ Ἵχῃογίβ ἢ15 ρθορὶς ἴο βδεραγαίς ἰμοιηβεῖνεβ ἔγοπιὶ [ἢ 6 
ὩΔΏΟΙ 5 ἀοϑ! η6α ἴο ΡεΓΙ ἢ δῃηά γεΐυσῃ ἰο Ῥα] βύῃθ, ἴἤογα ἴο δ ]ΟΥ ἰπ 
ἃ ταϑίογοα σοπητ 1} [ἢ 6 ργόϑθῆςς Δη6 ῥγοϊεςοῃ οἱ Ὑδηποῆ. 

10,6. Το ρῥγορβμεῖ 4068 ποί δἱ ἢγϑί ἀδείσπιδία ὈΥ Δὴγ πᾶτηδ ἴμοϑα 
ὙΒΟΠῚ ἢς 5 δΔἀ ἀγεβδίην. Ηδ 5ΏΡῚῪ ἀχμογίβ [ἢ πὶ ἰο Πε6 ὕγοηι ἐδε 

ποτὶ οοιγγ; Ὀὰΐ 1 15 ΟὨΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἴυγῃ ἴο ν. 1 ἰο βηὰ (ῃαι ἴῃ 6 
Βογίῃ οουπίγυ 15 Βαρυ]οηΐα δηὰ ἰθοϑα ψῆο ἃγὲ Ἵχῃογίθα ἴο δε 
(666 Εχ!]θαὰ πη δη(5 οἱ Γογυβαίοη. ΤὨΪ5 βιι τη Π]Οἢ5 ἀ065 Ποῖ, 

88 ΚοβίεγϑῬ οἸδί 5, ΣΤ ΡΙΥ ἴδι ῥσενίουβ ἴο (5 Πτὴ6 πὸ [ἐνν5 Βδὴή 
τοϊυγη θα ἔγοια Βαργ])οηΐα. ΤὮδ ρῥγορπεὶ νου Ὠάγαϊν ἢᾶνε ῥγο- 
βοη(θα [ῃ6 ρμᾶβί ἃ5 ἢ6 ἢδ5 ἴῃ (ἢ6 ῥγϑοθαϊηρ νἱϑοῃ5 10 [86 ὈΓΟΙ 565 
(Βογα σηδάς δὰ ποὶ ἰο ϑοιὴς ἜἽχίεηϊ Ὀδο {0161}16ἅ. [Τὶ Πη68Π5 τη γον 
(Βα, Δ ἰΒουρὶ,, 45 65 οἰεασὶγ βῃονϑβ, βοιης οἵ ἴῆοβϑε ψῆο δὰ ὕθθῃ 
οδιτοα ἱπίο σΔρΡΌν Υ, οὐ ἰμεὶγ ἀεδβοοεπάδηΐβ, ἢδά τεϊυγηοά, (Πεὶγ 

ὨΌΓΩΡΘΓ τγᾶϑ8 ΟΟΙΏΡΑΓΔΈνΕΪΙΥ 51.14]}, αηὰ ἰμαἱ ἰῃοϑε ψο Π8α (86 ἰη- 
(Θγαϑίβ οἱ [6 πεν ΟΟΙΏΤ ΠΣ Ὑ δ μοδτί [εἰς ([ῃ6 ποοὰ οἱ ἔυγίθογ γα- 

ἰῃ]ογοθιηθηΐβ ἔσομι ἴΠ6 58π16 αἰ ΓΘ ΠΟ, Θβρθο ιν ἴῃ (ἢ 6 ψοσκ οἵ 
τορυ]αϊηνσ (ἢ παϊίοηδὶ βδῃοίπδσυ. ΤῊ Ἔχῃογίδοη, ἃ5 ΔΙΓΟΔΑῪ 1ἢ- 

4 Ὠὲε ἩΤίούδεν εν εἰμ 1.γαεὶς, 10. 
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απηαίοα, 8 γτοροδίοα ἴῃ ν. ᾿, θαϊ (ῃ 686 ὕπο τη θυ 6 Γ5 οὗ ἃ Ρ8Γ8}16}151:| 
ἅΓ βεραγαίθα ὈΥῪ ἃ ραγθηῖῃεῦςδὶ οἶδυϑα ΒΟ ἢ 56 ο)8 ἴο ἤᾶνς θ6 θη 

Ἰηἰοηἀθα ἴο Ἔσρ δίῃ [86 ργδϑθῆςθ οὗ ἔς [οἷν ἰῃ ΒΑΡΎ]οηα. ΟἿ6 
τε ἀσσίηρ ἴοσ ἱΐ15, 707 [9 ἐλὲ ομν τοὐπάς οἵἩ ἄξανεμ μαυε 1 ἀϊεῥεγεοά 
γομ.--11.)7. Νον [οἸ]οννβ ἴῃς βεοοηὰ ππεπηρεῦ οὗ ἴῃ ργα}} 6] 15π|. 
ΤῊ 5 μηδ, ΒΟΎΟνΕῚ, 85 ἰῃ 15. ς εἶδ, (ἢ 76 νγ8, ΔΙ Πουρἢ ΠΥ γε ἰῃ 
Εχῖο, ἄγὸ δα ἀγϑβϑθὰ ὑπάογ ἰῃ6 Δ η}}}} Ὁ ὩΔΠ16 .δέο»,--- Ῥ ΓΔ 05 οτὶρ- 
ἴπ8}}ν ἀαμρἤΐεν οἵ δίοη, ν᾿ ἢ ὁσουΓ5 15. ς 25 πα 1,8. 433 1π (ἢ βδὴθ 
86η36. Τδαί [ἢς 6Χ 65, δηὰ ηοΐ, 88 ὁη6 πηρῃΐ δἱ ἢγϑί ἰσῃί [ΠΪΠΚ, 

186 δεΐι] ἱπῃδΟϊ δη 5 οὗ Γ6γιι58] 6, ἀγα τηϑϑηΐ, 15 Οἰθαγ σοῦ (ἢ ς 

δα άἀοά ρἤγαϑε ἀιυεῖίενς ἐπ Βαδγίοπ. ΤὨς ἰαηριάρσε υϑεὰ νγν85 οδ]οὺ- 
ἰδιϑδὰ ἰο γευιπὰ τμθτὰ οὗ (μεῖγ ὈἰγιΒσῖσῃς. 
1.8. Τῆς 5ρεᾶκεγ πεχὶ ργοςβθάϑ, 85 1ξ δρουΐ ἰο ρῖνε ἃ γεᾶϑοῃ ἴοσ 

[6 βιυΠ100}5 6 ἢ85 Ι5ϑυοα, Ὀυἱ ἱπίοΓταρίβ Εἰ τη 56 1, ΟΓ 18 ἱπ᾿γτυρίοα, 

ὈΥ ἃ ρδγθηιεῖςδὶ βἰδίοιηεηΐ (μδὶ ἢ838 ΠΕνΟΓ ὈδΕη 5 ἰϑίδοίοΥ  6χ- 
Ὀἰδίποά. [{ γεδάβ, ΠΌΑ γ, αὐ ροῦν ἣδ τεμπὲ πιο. ΤὨς 5 ]εςί 15 
ἐν θην Ὑδηνεῆ. ΤὨδ οδ]εςί, νδο 15 υπάοιδίοαϊγ (ἢ 6 84π|6 85 
ἴῃ νν. 9 δῃὰ [5 Δ. τησκί ὃς (Π6 ργορμεοῖ. ὙΒεσα ἰβ στεδὶ αἰ συ Υ 
ψἢ [86 ρΏγαϑθε αὐτοῦ ρίογγ. Τῆς ΕΏΡ] 150 πνογὰβ νου Ὡδίυγα ν 
δε ἰδκδὴ ἰο ἀεῃοίς ἴδε ρυγροβα οἱ ἴῃς βρϑδκογ᾽ 5 πη ]55]ΟΏ, ΠΑΠΊΕΪγ, 
ἰο οδἰδίῃ ἴοσ Εἰ τηβ6" ΟΥὁἩ Δῃοίμοῦ σίοσυ ἴῃ ἴῃ6 56η56 οἱ γεμοιυμ. 11 

ἄοεϑ ποῖ 866 ἴο ἢᾶνα οζουγΓοα ἴο ΔΩ ΟΠ6 ἴο ἰ4Κε ἴῃ νοσὰ ἴῃ δῃ- 
οἴδεῦ πηεδηΐηρ ἰτεαιεηΐ ἴῃ (ἢ ΟἹά Τεκίδπγοηΐ, ἰδὲ οὗ τρί ΗΘΔΟΉΓ, 
σοι, τ οθη 1 γείογβ ἰο ἴῃς Ὠ οὶ, ὈΘΟΟΙ65 5ΥοΏγτηοι5 1 (ἢ ς 
τηδηϊοκίδίοη οἱ δ νεῆ. Οὐ. ΕΖ. χ5. 1| [ἢ]15 βθῆβε Ὀ6 φίνθ ίο 
ἴ ἰῃ 186 ῥγεϑεηΐ ἰῃηϑίδηςα, (6 ἰσου Ὁ] βοσηθ οἰδυβα ν1}} Ὀδοοσηθ ἃ 
5ΠΉΡ]6 5δἰδίοηδηῖ, ΔρΡΡΑγΟΠΥ ὃν (Π6 ῥγορβδεί, (δαὶ Ὑδησθῃ ραν 
μἷπι (ἢ 6 τησβϑᾶρο ἢς 8 ΕἸ νογίηρ αἰΐογ (ἢ ν᾿ ϑίοῃ, ΟΥ 56Γ:65 οἵ ν᾽ 5 ῃ 8, 
Ῥγενίουϑὶγ ἀεβοσι θεά. 1ὶ βδεθβ ἴο ἢανε θδεῃ βυρρεϑίθα ὈΥ ἰῃς Γε- 
δε ΐδηςς Ὀείνεοῃ ἰδ ἀχρεσίεηςς οἱ Ζεοθαγδῃ δηὰ ἰμδί οἱ ΕΖε- 
κΚιοὶ 85 γεοοσά θά ἰη ἰῃς ἢγϑβί ἴτο Ἅοβαρίεγξ οἱ ἢΐ8 Ὀθοκ. ἴΙὴ ἔδεῖ, ἴῃ 6 
νοτάβ Πογα υϑοα τψεγὰ ον ἀΘη ΠΥ Ὀοττοννεα ἔτοσῃ (μὲ ὈοοΚ. [Ιη τ 
Εζεκίεὶ ἀεβογῖθεβ (ἢς (ΒΘΟρ ΔΩ ἢδ Π85 81 τ] 6556 ἃ5 Πανίης 
[86 Δρρδάγδῃςεο οἱ ἃ γαίΐηθον. ““ΤῊ15,᾽᾽ 5875 ἢ, ““ψ5 (86 ἀρρδᾶϑγ- 
ἅποδ οὗ (ἢ [6 Π 655 οἱ [ἢ σἴογγ οἱ Ὑδῆν ἢ." Τδη Πὲ ῥγοοεθαϑ 
(21 5.) το 16}} Βονν, αἴϊεγ [15 νἱβίοῃ, (ἰῃς ϑρίτίϊ ϑεὶ ἷπὶ ὕροη 15 ἔδαὶ 

δῃὰ Ὑδηνεῖ 881 ἃ ἰο Ὠΐπη, ““Θοη οὗ τηδῃ, 1 5εμὰ (ἢςε,᾽ εἰς., ΙΓ ἢ 
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6 πηρῃϊ μᾶνα οομάςφηβοά, δηὰ ΖθοθαΓ Δ} αἰὰ σομάδηδε, ἱπίο (ἢ 6 
Ὀτίοί βιδαϊοηθηί, Αγ ἐδ ρίονυ (νβῖ 0) ἀξ δοη μι. ὍὮ6 ποσσὶ [ο]- 

Ιονίης νοσγάβ πηυϑὲ ΠΟῪ Ὀς6 οοηδίσιιοα τ (6 νοῦ ργεοθαϊΐηρ (ἢ 6 
Ρδγεη(δεβίβ, δῃά, βἴπος ἰῃ ν. 15.) Ὑδηνθ βρθᾶκβ, ποῖ ἰο, θυ οου- 
σογηΐηρ, ἴδ6 πδίοῃβ, [Ὡ6 ργοόορμαδῖ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ᾿ηἰοηἀδα ἰο 884γ, Τὲς 
δαμἧ γαΐηυεῖκ οὐὁἨΥ Ἠ οςἰς οομοεγηίηρ ἐς παϊίοης ἰμαΐ ῥίμμεῦ γοι,. 
Ηδ πονίεγα οΟἰεαυὶν ἱπαϊοδίεβ ἰο ψὶςἢ οἵ (ἢ 6 πδίΐομβ ἢς τοΐδυϑβ. 
Τῆς οὨἱγ οἴδεν Ὠἰηί οὗ (Πεἷγ ἰὰ ΠΕ Υ 15 ἴῃ ν. 1555, δηὰ [ἢ 5 5 βαϑὶϊγ 
τ]ϑυπἀεγβίοοα. [{ γεπϊπά58 ομς οἱ [Π6 τοίδγοηςθβ ἴῃ 15. 40 ἢ. ἴο 
ΒΑΌγΪοη δηά ἐΐ5 σσιιεϊγ. Οὐ. 475 4935 ἰ", εἰς. ΤᾺ ΐ5, Ββοννένεσ, οδα- 
ποί ΡῈ [6 ρῥγορμοῖβ [δουρῃΐ; ἰογ [Π6 Ορργεβϑϑίοῃ δηὰ «δἰ νεγαπςα 

οὗ ψ ὨΙΟΣ 6 15 ΠΟῪ βρεακίηρ δγὲ βυ ρβθαιδηΐ ἰο ἴῃ ζ4]} οὗ (Πδι αἰἰγ. 
ΤῊδ ΚΟΥ ἴο (ἢ6 Ργοῦ οι 15 ἰουμα ἴῃ ἘΖΟΕΚΙΟΙ. [πὰ οἢ 5. 248 7. οἱ 
ἰδδι Ὀοοΐϊκς (86 Ρσορμεὶ ἀθϑοσῖθαβ 8Δῃ ἱηναϑβίοῃ οἱ “8 ἰδηὰ γαβϑίογθα 
ἔτοπι (86 ϑνογα ̓"᾿ δηά ἱπῃδθϊ θα ΟΥ̓ “84 Ρδορὶς ραίῃογοὰ ἔγομῃη ἴῃ 6 

ὨΔΈΟΩ8,᾽, τηϑδηΐηρ ῬΑ] εβῆπε, ὈΥ ορ, [86 στοδί ῥγίηςε οὗ (δες Νοιίῃ, 

δί (8 μοδά οἱ ἃ ροϊγφίοί βοσάδ οἱ ρ υμάογοῦβ (285. ὅ. 12); θυΐ ὃγ [86 
μοῖρ οἱ Ὑδῃνθῃ, μ6 88γ8, ἴ86 σῃοβθῃ ρθορὶς Μ1] βπΑ}Πγ {τυ Ρἢ 
δηὰ “Ρἰυπάεγ ἰδοβα ψἢο Ρ]υηάεγ ΤΠ επ. Οὐ. 30.5. Ι( ἰ5 (Πε86 
πορθυΐου (ο]]ονγεῦβ οἱ Οος οἱ μοι Ὑδηνθῇ 15 ρου ἴο ργομῃουῃςα 
βεηΐθηςα. ἡ ΤΣ ἄδοζθο, ὨΟΈνοσ, 15 ἀραὶῃ ἀοἰαγεοά, [15 της ὈῪ 

ἃ ΓΟΆΘΟΩ ἴογ ἰΐ ἰμβογίε, ἀρρδγεηγυ, ὈΥ ἴδ6 ῥγορμοῖ, ἴον ᾿ς ἐμαί 
ἐομολιοί; γοι ἑομολοίλ “6 ἀρῤ}ὶε οἵ πὲς (Ὑην ἢ᾽5) 6γ6.1 Ιῃ οἴδογ 
Μογάβ, ἰ{ 15 “6 ᾿δδίουϑυ οἱ Ὑδηπνεῖ οἱ Ἠοβίβ᾽" [δαὶ ““Ὑ1}} ἀο 
115." (ΠΣ 18. 9" Ζς. 1" 82. Ο ἰδἢς ἔρυτο, 566 Ὠΐ. 31,9 Ἀ5. 1γ. 

18,9. Ὑδηνεῖ, ἤπ8}}ν ραττηϊ θὰ ἰο βρθᾶκ, ἀππούποαθβ 5 ρυσ-- 
Ροβ6 ἡ] ἢ γείδγεηςε ἴο ἴῃ6 ἡΔουβ ἀεβοσῖ θά. 7. εὐὐ τυαᾶνὲ νῖν παπάὰ 
οὐεν ἰδδηι, ἢ6 βαγβ8. ΤῊΪ5 ζεβίυγε ὈΥ ἴδε Κίηρ οἱ Αβογτίδ (15. τοϑ) 
ἀεποίεϑ ἃ ἰῃγεδῖ; θη αἰἰτ αϊοα ἰο Ὑδα δὶ (15. ττῦ τοῦ, κὸ (ἢαΐ 
οὗ βἰγοιοδίησ ἑοσγίἢ [86 Πδηά, νὩϊςἢ 15 ἃ ἰδνουγία ἢ ἘΖοκίεὶ (6, 
οίς.), 1 βγτα 1565 (ἢ ὁ Ἔἀχογοῃ οὗ ἢὲβ οπηηϊροίθηϊ ροῦγοσ. 80 Ὦδγα, 
(86 ταϑυϊ: θείης [δαὶ (ῃ6 πδίϊομβ ονεῦ ψοσ Β6 γᾶνοϑθ ἢ15 ῃδῃπὰ Ὀ6- 

Φ Οἱ οουγεο, ἰξ εἐἱα εἴδυϑε ἰ5 ἃ αἴοδδ, [15 νδῖυς δ ευὐἱάδηςς ἰδδι ἰῃ δἰ ρατδασταρὰ Ζεςοδαυίδῃ 
ἐβ [56 δρεδίκοῦ ἱ οί: ν δὶ ἀἰπγίηϊεδοὰ. (ΟἿ. ν. 104, 

{11 ἰς ἰῃιετοδύης ἴο ποῖς ἴδδὶ διυοῦς ἴδεδε πδίοαβ, δοοοσάϊης ἰο 236, νετὰ ἴθ Ῥετγεῖδος: Ὀὺὲ 
ἴδε ἰεχὶ διὰ ἰπίογργείδιίίου αἱ (δαὶ ραδδδσς Ὀείῃς ἰῃ ἀΐκρυῖε, ἐξ ἰδ οἱ βαίε ἴο ἰδ. τουςἢ εἰσεοδα 
ὕροῦ ἰς. (ΟἹ. Ἐς. 2γ10, 

ᾧ Νοῖ, δὲ Κὶ., Β[δ., εἰ αἱ. τευάες ἱξ, 365 συν 6γε. 
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ΤΟΟΙΏ6 σῥοὲϊ [0γ ἐιεὶ} δεγυαμδ, Ἐβ ρε.ἶ}}Υ ἴῃ6 7ενν8. ἘῸΓ δὴ Ἵχίοη θά 
ἀεοερὕοῃ οἵ ἰῃδ ἰοῖτοσβ οἱ ἰμδὶ ἄδυ, 566 ΕΖ. 3875. Νοῖίε, 4150, 
(86 ῥΡδγα]]εὶ ραβϑβδᾶρα (ΕΖ. 30.5) αἰγεδὰυν οἰϊσὰ. Αἱ (ΐβ ροϊπὶ [ῃθγα 
5 ἃ 5!ρῃ!ξ Ὀγεακ ἴῃ [ῃ6 ραγᾶρταρῇ. ΤΒδ ρσορδεί ἰδ κ68 δαναῃίαρσα 
οἵ ̓ ξ ἴο 5Βρεᾶκ ἴογ Εἰ πηβο]ΐ δηὰ οἰδί πὶ αἰν πο ἱπβρίγαοη. Ηδ ἀρρδα]5 
ἰο ἰδς ἑυΐυγε. Ηδ οχρεςοΐβ ἐμαί (Π6 ῥγεαϊςοη 88 τηδάθ ν1}} Β6 
ἔ18}|ςἅ. ΜΉΘ; [ἰ ἰ5, μὶβ Ῥθόορὶβθ, 6 15 οοηδάθηίϊ, ψῃδίενεγ ἴΠῸῪ 
ΤΩΔΥ ΠΟΥ͂ {81 ηΚ οὗ Ὠῖπι, Ψ}1}} γαοοζῃ δα ἴῃ ἃ8 ἃ ρεμιΐπα ῥσορβοῖ. 
ΤἼεη, Ὧ6 54γ5, 5λαἱ γε ποι ἐμαὶ Υαλινελ οὐὨ Ηοοὶς δεμέ το. ΤὨΪ5 
ἴογπι οὗ ἀρρθᾶὶ] 18 ρεουϊαγ ἰο Ζεοβαγίδῃ. ὅ66 ν. 51 ,9 6'δ, δῃά 
ΟΟΙΡΑΓΘ ΟἿΒ ΨΕΓΥ ΟΟΠΊΤΏΟΙ ἴῃ ἘΖΕΚΙεΙ, “ἼΠΘΠ 5}4]] γε (([Π6γ) Κηον 
(841 1 δπὶ Ὑδαμε᾽" (67: ᾽), εἰς.--14.40. Τῆς ρτγορβεὶ ἰδκεβ ἴοσ 
ετϑδῃίεα ἰμδὶ Ὠ]5 5 Οἢ 8 Ψν}}}} ᾿ς μεραάρά, δῃά ἰμδί ἢϊ5 βοδίίογοά 
οομρδίγοίβ Ψ}}}} γεΐασγῃ ἰο ὑπο ὶγ οουῃίσγ. [Ι͂ἢ ἰαςΐ, Βα ᾳοαβ πιυςῇ 
γί Γ δηὰ Το 8115 ροη (6 ἀσερἤίεν οἵὐἩ ϑίομ ἴο δίμιρ σμά γοϊοῖοε αἵ 

ἴῃε ἱπβϑρί ην ργοϑρεςί. ΕἸγϑί Βδ ρυῖ5 ἰπίο (86 τηου οὗ Ὑδηνεῆ [ἢ 6 
ΡΓοπιῖβα, 1 «οὐἱ! οονια απὰ ἀιυεῖϊ ἐπ ἰμδο. Ἡδετα, 85 ἷῃ 15. τοῦ δηὰ 

εἰβεννεσγε, [86 ἀδιυρηίεγ οὗ ϑίοῃ 566 π|5, Β. 1 ΟΕγ βρεδκίηρ, ἴο 6 [6 
ΟἿ οἱ τυ βα θη, γαῖ μοῦ ἰμδὴ 1158 ἱΠΠΔΟ ἰδηΐ8; μθηςα [Π6 τεπά ογην 
ἐπ ἰλδε; Ὀαϊ, βίπος ἴῃ βυυιςοἢ οα865 ἴῃ 6 ̓ἩΤΙΓΕΥ ταυϑί ἰνναγβ μάνα δὰ 

(86 ῬΘορΐὶθο ἰη τηϊηά, με ἐχαςὶ δρρὶοδοῃ οὗ ἴΠ6 ἄριυγε 15 ποῖ οὗ (8 
ἢγϑὶ ᾿τωροτίδηςθ. Ὑῃδ ῥγορδοὶ 18 Ἰοοκίπηρ ἰοσνασγα ἰο 6 [018]- 
τηεπί οὗ ἴῃς νἱβίοῃ. ἴῃ Ὡς ἘΖεκίοὶ (43, 5.) 58νν (6 ρίογγ οἱ Ὑδῃ- 
ΜΕΝ σΤΟΠ16 ἔσο [ἢ εαϑί δῃηὰ, εηἰετηρ [Π 6 ποὺν ἰοΏΡ]6, 81] [ἢ 6 ψΠο]6 

Ὠουβϑε; δηὰ Πεδζά ἃ νοΐῖςς ἔσο ἴῃ Ὠοιι56, βαυίηρ, “ἼΠΕ 5116 οὗ ΠΥ 

(ἤσομθ. . ., Ώοσο 1 ν}}}} ἀνγο}] ἰπ [ἢ 6 τηϊάϑι οἱ (ῃ6 ς)] άγοη οἱ [5- 

ΓδοΪ ἔογονοσ.᾽ Τῇα τγοϑίάθηςε οὗ Ὑδην θῇ ἰῃ 7 ΘΓ 5816, Ὠοννενοσ, 

Ἰηδδῃΐ τηοτα ἰο Ζοομδγδῃ (ἤδη ἃ 806 Πα] ϑρεςοΐδοϊα, οὐ ονεῃ (86 
τ Πεβὲ τηδίογ] Ὀ] οββίπρβ ἰμαὶ Βα οου]ὰ ἱπηαρίης; ἴογ ἴπ 8᾽ ΠΕ γερσγθ- 
565 (Π6 ἀἰνίης ρῥγέϑθῃςε 85 τ 1} 6ϑηρ 1561 ἰὴ [Π6 ἰΓΔηΒἰοιτηδοη 
οἵ [86 οἷ Υ ἱπίο ἴδε ΠΚϑῆ 688 οἱ 815 1 {1 Π 655 δπὰ ΒΟ] ηε55. Οὐ, 
8..---16.11. ΤὨΪβ 18 ἃ ἸοΓγ οοποθρὅοῃ, Ὀὰϊ πᾶστονν μα]. ΤῊΘ 
ϑεοοηὰ 153418} Πδὰ ἰδυρῆῖΐ ἃ ἰαῦρεῦ ἀοςίτη6, ἐπρθοΐδ!ν ἴῃ ἰμο5868 Ρᾶ5- 
ΒΆρ65 ἴῃ ψὮΙΟΣ 6 βουσί ἰο 6η]15: ἢΪἷβ ῬΘΟρΪΘ ἴῃ ἃ τηϑϑίοη ἰο [86 
ποιὰ. Οὐ. 425 495, εἰς. ΗΪΐβ8. δοίην ἰουμὰ ἃ ἰαὶπί δοῆο ἰῃ 
Ηρ. ,ῖζ. Ζεοβαγίδῃ Ὀο] ἢν δαορὶβ ᾿. Μάαηγ παβίοηις, Ἐς 84 Υ8, 88 
ἵ Ὡς ᾿πεγε σεργοάυσίηρ ΜΙ. 4 ζ΄, ελαὶ! Ἰοἷη ἱμενιδεῖνος ἰο Υ απιυεῖ πε 
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ἐμαὶ αν. ὙΤῊΪ8 τη68Π5 πιοσγα ἴδῃ [Ὠ6 Ὠοιηδρο, (ἰρυΐα οὐ ϑογνίςς οἵ 
15. 4.3 " 40} ςτ ". 1ἰ τ ΘΔΠ8, 85 ἴδε πεχὶ νεῦβα οἰθαυν ἰεδο 68, 
(δε δοοορίδῃςε οὗ [Π6 ἰην Δοη οἱ 15. 452 ἀπά (μ6 υῃ]ἱ πιο εχ- 
ἰδηβίοῃ οἱ ἴα ΑΡγαμδῃιὶς οονοηδηῖ. (}΄. 15. .4΄.. Απά ἱκεν, ἴδε 
οἴμεῦ πϑδΕοῃϑβ, 88 Μ6]1 45 (Ὡς 7ἐνν8, (ἢ 6 Ῥσορῃοῖ πλλκοβ Ὑδη ἢ 580, 
σλα]} δὲ ἰο δὲνι α ῥεοῤίε. Ζεοβαγίδῃ, μονενοσ, 15 μοί ἃ πογουσὰ- 
δοίης υῃΐνογβα βι, ἴοσ ΒῈ δα ἀ5, δἰ νναΥ5 ἴῃ [Π 6 πᾶπιο οἱ Ὑδαῃσνεῇ, σμά 
με υὐὴϊ! ἀιυεῖ!, ποῖ διθοὴρ ἰμθω, δυΐ ἐπ ἐθξε. ἴῃ οἴ εγ τπτογάβ, δ]- 
(ουχἢ 411 Ὡδίοῃβ ΙὩΔΥ ΠΟῪ Ὀδ6 τεοεϊνεα ἰηίο ἴ[ῃ6 οονεηδηΐὶ στ] ἢ 
Ὑδῆνοι, ἢ6 σδῃποῖ ὈῈ ἐνεγγνθογε ουβῃίρροα; ὑυΐ---ηα (ἢΪ5 15 

τηδὰς 85 οἶθδσ 'ῃ 85 Ζ: 5 ἴῃ Μίοδῃ---ἰἢς πον (δπλρὶα δὲ 7 γυβαίθγη 
15 ἴ Βῃγηο, δῃὰ (Π6 ΟὨΪΥ οπα, οὗ ἴ[ῃε ἀοὰ οἱ ἴῃς ψο]ς εαγίῃ. [ἰ 
15 (μεγοίογε ποῖ βίγδηρε (δὶ ἴῃ 6᾽5 (ῃς πηοβί γειηοΐε Ῥθορὶεβ ἃγε ἴο 
βῆδγε [86 ἰᾶθουγ δῃαὰ Ποηουὺγ οὗ γερυ]αΐϊηρ [6 βαπεοίυατγ. ΤὨΐ5, 
ἴε αἰίαϊητηοηΐ οὗ Ὑδηνεἢ 5 ρυγροϑθο, Μ}}} αἷ8ϑοὸ τοἀουμπα ἰο ἴδε 
Βομοιγ οἱ (ἢς ῥγορδεῖ, 88 6, {βεγθῦυ αἰβευγοίηρ [6 οουζϑα οἵ 
ἢὶ5 οὐ ἀἰβοουγθο, γοϊη 5 ἴδ 6 τοδάσσ. 

16,12. Τμδὶ ἰδ ἱπίεγργείδοη ἀρονε φίνεῃ 18 ἴΠ6 οοττεςὶ οῃΘ, 
158 ϑῆονγῃ ὈΥ ἴῃ 6 νΥῪ ἰῃ ψὨ ἢ ΖΕΟΒαΓΔἢ αὐν6 118 οἡ ἴπ6 [Ὡουφῃὶ οὗ ἃ 

Ρδου Αγ γεϊδύοηῃ Ὀεΐνγθοη Ὑδῆν ἢ δηὰ [εγυβαίθη. Ώοη Ὑδην ἢ 
τεϊυΓη5, ἢ6 54γ5, ἢ6 Μ|1 ἐσζε ῥοδεεδοίοη, οἵ, ΒΡ  γίῃν ἴῃς δάνεσῃ 
ἔγουα ἴμ6 ποχί οἰδιιβε, σραὶπ ἰαΐε ῥοςδοδοίοη, οὐ ὕμάα}} ἃ8 μὲς ῥογίέου 
ἐπ ἐπ ποῖν δοὶϊΐ οἱ ῬαἸεβηο, (Π6 γοϑί μανίην Ὀδεη δ᾽᾽οηδίθα (σου 
16 ἴαυ]! οὗ Ι5γᾶοὶ, δῃὰ ἀραὶπ ἰαζε ῥίφασμγε ἐπ 18 ςρὶ(4], δῃὰ (ἢς 
βϑδὶ οὗ 115 βϑαποίυδγυ, 7εγμδαίοηι. Οἵ. 3215. τ4.--11. 48. Το τε- 
[τη οἱ ὙΔΕν ἢ ἰο 15 βϑαποϊθλΓΥ, 85 ἘΖεκίοὶ ἀθβοσῖδοβ ἰΐ (41 5:), 15 

᾿ς ἃ βρροοίδοϊε οαἰου]αίεά ἰο 811 [ῃ6 ὈΘΠΟ]Δ6Γ τὶς οπ δ ἀπά γονεῖ- 
δῃς6. ΤὨα ριορδεί 88γ8 (ῃδΐ, ἤδη 6 88νν (ἢ6 οδγίἢ ἀρίονν τ ἢ 

186 αἰνίπε βρεπάουγ, δηὰ μεοαγὰ ἴῃς νοῖςθ ἰμδί ργοςοθάδά ἔγοιιῃ ἱξ 
“Κκὸ (ἢ6 ϑουπὰ οὗ πγυςἢ νγαίογ,᾽ ὃς [6}}] οἡ 5 ίαςθ. 1, 88 ἢᾶ5 

ΘΟ βυρχεβίοα, Ζεοδαγίδῃ δὰ (8 ραβϑᾶσο ἰῃ πη, 85 ἢ6 ννὰ8 
στ] ὕηρ, ἃ ννὰ5 πδίαγαὶ [ἢδὶ μ6 5Βῃου]ὰ εἶοϑβε [6 ραγασταρῇ ΌῪ γοαυΐγ- 
ἵὴρ ἰδδῖ πηεη βῃουϊαά στοεὶ ψ 1} ἀνία] δἰἰοποη [Π6 στοαί Ἄνθηὶ (δ δὶ 
ἢ δα ρῥγεαϊςἰοά. ΤΒδ νψογάβ ἢς υ868 ᾶζὲ 8η δαἀδρίδιίοῃ οὗ ΗΡ. 
“Ὁ, ὝὌΕ ἔγϑβί οἰδιβε, δέδεμος αἱ! βε5ἢ δείογε Υαλιυεῖε, 5 νἱγῖα!} 
ἃ Γορο οι οἱ ἴῃ ογίπαὶ, Ὀυΐ [Π6 βδϑοοηὰ 15 γϑθοδϑί, (ἢ 6 γθᾶϑοι ἴοσ 
[86 οὔδηρε Ῥείηρ ἰμδι, ψ ̓ Ὦ]Ὲ ΗΔΌΔΚΚυΚ πὰβ (Ὠἰηκίηρσ οὐ Οοἀἂ εἢ- 
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ἰδγομ δὰ ἴπ ἢεάνεῃ, ΖεομδγΔἢ Ὑ15Π.65 ἰο γοργοϑθηΐ πὶ 85 ἰβϑυίΐηρ, 
ἴτε ἃ ρεγοά οὗ ἱπδοῦν" (15. 4.2.2), ἔγομι ἢ18 μϑάνθη]ῦ ἰθηρὶα ἴο 
ΟΟΓΌΡΥ ἴΠ6 ΘΑΓΙΠΙΥ βαποίυδγυ ἰμδὲ 15 ῬΘΟΡ]Ὲ Βᾶνα ργεραγαά ἴοσ 
δῖπ|. Ηξδῆσα Π6 5805, ποί ““Ὑὐδῆνθῃ 15 ἰῃ Ὦ]5 ΠΟΙ ἰεπιρ]ς,᾽ Ὀυΐ 
γα ιυεῖ μαιῇ γομοοῦ ᾿ἑν»εδοϊ γον λὲς μοῖγ αδοάς. ΟἿ [με Βεδάνθηὶν 
[60 ]6, 566 υγίμες Ὁ. 265 76. 2: Ὁ Ῥ5, 299, οἴο. 
ΤὨδί Ζεοδδγίδη ννᾶ5 ἰηϊογοϑίθα ἰῃ (86 πηονεγηθηΐ ἰο σοῦ] [Π6 

(επρὶα ἀρρθᾶγβ οὐ [86 βυγίαςε οἱ 818 ργορβεςίθβ; Ὀαΐ [6 οδϑιιαὶ 
τοδοσ σου] ΡγοῦδὈΥ (ὨΣΩΚ οἱ Πΐη 48 βεοοηὰ ἰο Ηδρραὶΐ, θοΙἢ νυ] ἢ 
Γεϑρεςΐ ἰο [18 Ζ68] ἴογ (ἢ Θηογργῖβα δηὰ 15 ΔΌ ]Υ ἴο ἔαγίῃογ [{. 
Τα 5ίυαγ οἱ (6 ἄγοι ἔννο σμαρίεγϑ οὗ ῃἰβ θοοκ οιμῶϊ ἰο να βῆονσῃι 
(Δι ΔΩΥ δυο εβτηδίε οὗ Ὠἷπι 18 τηϊδίδκοη. Ἠδς νὰ5 ἱβογοιρὮν 
ἴῃ ϑυιηρδίῃυ τὴ ἢῖ5 (ργοϑυμηδ Ὁ}]γ) οἷά εγ σοπίθιηροσγασγ. ΤῆΘ 
(δουφῆς οἱ (6 ἴετρ]ς ἀοπηηδίεβ [656 νἱϑίοῃϑβ [ἢσουρβουῖ. ΗΙ8 
ἰπβυσηςε οἡ ἴῃ6 τογα (δουρί! διηοηρ ἢΪ8 Ῥθορὶα πηυϑί ἢᾶνα ὈΘΘη 
ἐτοδίοσ δηα πιοσα ἰδίην ἤδη ἐμαὶ οὗ Ηδρραὶ, θεοδυβα ἢ6 Δρρεδὶ δὰ 
ἰο [δὲ νι ΐοδ τγὰβ8 ποῦ] αβὶ ἴῃ [ἢο86 βοτὰ ἢς δά ἀγεββθά. Η5 πη65- 
βᾶρῈ 25, ϑϑεὶς ἢγϑί Ὑδῃνθῇ δηὰ ἢϊ5 νἱν γηρ, ργεβοηςο, δηὰ 8]] 
ἴῃε88. (Ὠἱηρβ 5141} θὲ δα ἀβά ἰο γου. Αμ ἂρρεϑδὶ οἵ [15 ϑογί ν}1}}} 
θοῦ υπ]τοϊἰοα δ ρμ515 ἀπὰ γορεϊοῃ. [ἰ 15 ἰμογείογα ργοῦδθϊςα 
(δαὶ 1 νγὰβ (86 ῥγεδομίηρς οἱ Ζεομαγίδῃ, γαίμεῦ ἐμδη (μα οὗ Ηδρ- 
ξαὶϊ, ψ Ὠ]οΣ, αἰΐζοες (ἢ6 ἄγϑέ ἐπι διιβίαϑπη μδὰ 5051 64, Πεϊὰ (ἢ 7εν5 
ἴο {πεῖὶγ βδογοὰ διυῖΐ Ἰαδογίοιιβϑ ἰδϑί, ἀυγίηρ (6 ἰΟΌΓ γεοδγβ (ἢδί 
εἰαρβοᾶ ὈῬείογε [Ὡς ἰδαιρὶε νγὰ5 ςοῃ)ρ]εἰεά. 

10)6. Ὁ) Ἐά., νυ ὦ Ἐ (6, '᾽νυ.---»5..5] ὦ, ἐκ τῶν τεσσάρων 
-ἴ ὩΣ ΝΌ, ὙΠ πουϊὰ αν Ὧ0 86η8586 ἩΠΕΡΠ ΣῚΡ ἰῃ [Π]15 σοπηεο- 
ὕοη. Ἐογ ἰδς ἰδιίοσ, ἰδοσείοσε, 4 μα5 συνάξω -αὶ ὑγγ (ν ε.) οὐ "ρος 
((ἢς.). 1. (ἢεθς τεδάϊηρβ Ὀς δἀορίεα, 85 ἴδεν σὲ Ὁγ [ἂς ἰδίοσ οὐ ἰς5, ἴῃς 
ὙὮοἷς οἶδυβε ὈΘΟΟΠΊ65 ἃ ρ4.811ε] ἴο (δε οης [δὶ ργεςεάςεβ 1. Βαυιϊτῃς ᾿δεϊεῦ 
δι5 105 ῬΓΌΡΕΣ Ρδγβδ]]ε] ἰη ν. "". ΤὨῖβ Ὀείηγς (ἢ οδ56, ἴῃ οὔθ ΠΟῪ υπάετς 
οσμ 5: ἀοΥδ ἴοἢ ΤΩΔΥ ῥτειὉ βαίεϊυ ὃς τεραγάεα 845 ἃ 5085 δῃὰ ἱπίεγργεῖοα 
ἩΠῚῸ (6 στεαίοσ ἐσοεάοιη. [ἰ 5366 15 ΠδΟΌβϑασΥ, πούανοσ, ἴο οοηα τἢς 

εὐττεηϊ ἰεχῖ ὉΠη1655 ἰΐ ΣῪ ὃς πυρροβεά (ἢδὶ ἴῃς ρἰοββαίοσ δὰ ἴῃ χυϊηὰ 66, 
ἴῃ [5 ργεβεηῖ ἴοστα, δη ἃ πιοϑηΐϊ ἴο παῖ ὙδΏΜΕΝ 58} ἢς Πδα ἀϊθροτοεὰ ἢ]5 
Ῥοορὶε δ8 ὃς νὰ8 νοῦϊ ἴἰο ἀεβραιος ἢ15 πηεβϑεηρεῖβ. Τῆς δ᾽ ἰογηδνε ᾿5 ἴο 
δορὶ ἃ γτεδαϊηρ, "912, ἰουηὰ ἴῃ 23 τη38. δηα βενοσγβὶ οἵ [ῃς δδι εϑὶ οεαἀά,, 

δηὰδ Ξυρρογίεα Ὦγ Ἦ διὰ Ὁ, 80 διῃο, Νεν. ὙΤὨΪ5 τεδαϊηρ, ὙΒεῖθοσ 
ἴδε ὑγερ. Ὀς τεηάεγεὰ ἐμπίο (0) οὐ ὃγ, 8853 ἃ ἰδιηὶ δς ξουη ἃ. [Ιη 76. 405 

ἴδε ἵνο 1άε85 ἃσε οοσηδίηε, Ηδτσε [ἂς σε οσίης 0 5εεσῃ5 ἰῃ:ς ποσὰ 50}1- 
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80]6.--Οἡ ἴδε τιεδηΐηρ οὗ Ἰγσιρ, βες Ῥ8, 68:"λι--- 11,7. ὉΒΌΣ 101] 
, Εἰς Σειὼν ἀνασώζεσθε (Ζ) - ὉΘῸΣ ὭΥΣ. 80 Ἧε., Νον., Μαγι. ὙΒς 
νος., ΒΟΥΟΡΟΙ, 5 ΠΟΓΙΔΙΠΪΙΥ ΙΟΣῈ ὨδίυΓΑΙ δἰΐοσ "2, δῃὰ Ἡ ὦ ἃ 4} δανε 
(ἷ5. οοπϑίτυςοη. ΟΥ̓ 76. 22:3.-- νοῦ] ΤῊς δοοεηΐ ποῖ δεΐπηρς ἰπσονσῃ 
Ὁδοῖς 85 υ5υΔ] ἰῃ ραυβ6. Οὐ. 665. ἰ 39. 4 (ὦ) ποῖα ---Π }} Ηἰ. δἰ αἱ. εἰϊς 756. 
46," ἴῃ ἀεΐεηος οὗ (ἷ58 ποτά, Ὀυὶ (ἢ ραϑβερεβ ασὲ οὶ ρβσδ]οεὶ, ἔοσ [εσὸ- 
τ δα ἄσοσϑεβ [ἢ ρεορὶς οὗ Επγρῖ, ποὶ ἰποϑε ττῆο δὲ ϑοϊουγηίης ψῖτα 
ἴοι. ΤΉΝ 566 Π}5 ἃ ὈΣΘΓΥ οἶδα ο856 οὗ αἰ ΟρτδΡἢγ.---12,)8. ΤΏ τεη- 
ἀετίηρ ρίνεη ἴο Ὅν 5 [6 ΟἿΪΥ ος Ῥεσι 55: ]ς, (ἃς διἰἰεπιρίβ ἴο τηβκο ἱἰ 
ἀεποῖε δἷπὶοσ ρύυγροβε Ὀεΐηγς ἰοτϑ άδη ὈγΥ Ηεῦτενν υβαρε. 850 ΑΕ. νῆο 
8845 (ἢ Ἔχοο]]επὶ ρασαρῆγαϑο, “ ΑΥΟΓ βεηάϊηρ 8᾽5 σἴΟΓΣΥ [0 της δε βεηΐϊ πηδ.᾽" 

ὝΕ8 εχρδηδιίίοη σοπάοιβ (ες οπιεπάἀδίίοηβ οὗ Ηουδ. (πο Ἢ129 την), 
Οοτὶ (γον Ἴ2520 Ὑν) δηὰ Οῃο. (ἡπῦσ Ἴ29 γὺ») Ὀπηθοσββατγ.--- Ἴ23] 
Βεῖϊίοσ Ἴ255.- -Οὐἡ ὃμ ἴῃ (ἢς β8εηβε οἵ σομοεγηηρ, 566 15. 43 76. 225, 
εἰς. ὙΒε ὃ» οἵ "΄ δ᾽ τερσζεβεηΐβ ἃ ργεναϊδηϊ πιϊβία κα τ σεΐεσεηος ἴο ἴῃς 
οΟπηδοῖοη.--- 2322] ΘΟΠΊ6 ᾿η55. ἢδνα 523, ἃ τοδαϊηρ [δαὶ δῪ δαᾶνε Ὀσοη 
δυργεβίεα ΌγΥ ΡΞ. τη; ὙΒοῖεα, βόννενςσ, 85 ἴῃ 1,8. 218, 2 ἰβ ῬΡΓΟΌΒΌΪ 8 
Βῖο58.---Ὁ» 15. οἣς οὗ (ες τ βο- “δ᾽ εὐ ΟΥ ΡΟ ")Ῥῆ, οΥὙ ζοστες θυ οὗ ἴπ6 

δ. 65, ἃ [ἰ5ι οἵ ν Ὡς ἢ 5 σίνεη δὲ ἰἢς Ὀορηπίηρ οὗ (ἢς ὈοΟΚ οὗ ΝΟΌΣΩΌΟΙΒΞ 
δηά δρδίη δἱ 8. τού, Ὑγδαϊίοη 88γ8 ἰμδί [ἢς οτρὶ πα] τεδαϊηρσ ννὰ8 
Ὁ, Ὀθὺὶ (Πδὶ (6 5Ξοσῖθε5, [Βἰηἰκίηρ 1 ἀστοραίοσγυ ἴο ἴῃς Ὠδὲ 50 απο ιν 

ἴο διεἱθυῖς ἴο Βὶπιὶ ὈΟΟΣΥ Ῥατίβ, βυ ϑαςαϊεα {Π15 οη6. ΤΈΣ ἱπιρίϊςδίίοη 

5 ἴδαι (ἃς νογὰ ββουϊὰ Ὀς τεπαεγοά ψὲς οτυη ἐγε, Ὀυϊ [815 τοπαάογίης, ψ Ὡς ἢ 

845 ΠΟ βυρροτί ἴῃ ἰδς Νεσβίοῃβ, Ἔσχοερὶ ἴῃ ἰδς σωΐ οὗ ΞοπΊς τη55. οἱ Ὦ2 Ἦ,, 15 
ΠΟΙΈΠΟΙ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ΠΟΥ ὩδίΌΣΑΙ. [Ιέ, Βονσενοσ, ἴπς οἶα δε 18 Ῥασεη ΒΕΓ, 
δηΐὰ ἴδ πδίυσαὶ δηϊοςοάδηϊ οὗ (δ 5ἴ. οἱ 1195 νογὰ Ὑδθνςι, ἰδς δα ϊ ἴοα 

δονε οἱϊεὰ 15 οἰδασὶν ταϊβϑίαβκοη. ὅςεε Νι. 1213, σῇοσο 1 15 ἱπιροδεὶδὶς ἴο 
Ὀοῖϊενε [Πδῖ, 85 δαϊοη δβϑεγίβ, ἰἢς οὐχὶ) ἰεχὶ Βα Ὁ Ν δηὰ 5, Οἡ 

[6 ΣΡΏ, οὐ. Οἰπβ. να 347) 3.---183,9. .2] Αἰΐες τς ῥδγθηιμεβϑβ (ἢ 8 
Ρατεςοϊς ἱπποάυοεβ ἴθ νοσγάς οἵ Ὑδῃνει. Οὐ. 668. 115 ὦ),.---Ὀπν 2} Ὁ] 
Κεπη. οό 888 Ὀπηιϑν, δηὰ 1ῃ15 5 ἴδε τεδαάϊηρ ἑδνουτεὰ ὃγ ὦ Β Κ ὅ; 
δυϊ τιοβὶ οὗ ἴδε τ155.--(α Κο. ςοἰΐε5 28--ηα ΠΕΔΙΙΥ 4]] οὗ (ἢ δα ] ε5ιὶ εὐὰ. 

τοδὶ ἴ86 νοσὰ 85 ἃ πο. 90 8150 ΝΟσζΖὶ, Βδεσ, αἰῃβ., Κι .---ΤῊς δηδ] 

εἶδυβε, δος. ἴο Μαγί, 158 δὴ οἀϊϊοσὶδὶ δα ἀϊ ὔοη. 8 τεδϑοη ἰοσ (815 ορίη- 

ἴοῃ 5 ἴπδὶ ἰξ ᾿τὰρ] 165 ἀουδιὶ οοποεσγηΐηρ ΖΘΟΠ ΔΑΥΙΔ 5 σου βϑβίοῃ, τ ΒἸοἢ 
νου Βαγαϊγ πᾶνε γίβοη ἴῃ ἢἰβ ᾿εὔπιθ. ὙΠΟΤα ἀσὸ, πούγενοσ, οοηβίοσ- 
δέου [πὶ τηδῖο ἔοσ ζεηυϊηθηθβθ. ΤῊΪ5 ΔρΡδδ] ἴο ἴῃς ἑἔαΐυγα, 45 845 8]- 
τοδυ Ὀδοῃ ποίεά, 5 ταοτε ἴδῃ οὔσς τερεδίε, αὶ ποί δῖ ταῃηάοσα. (. 
ν. 16. 4" 61:5, Τῃ ΘνΟΤΥ ἰηβίδηςς ἰΐ ΟΟΓΌ5 ἰῃ ἃ ρᾶϑϑαϑὸ ΒΌΡ] Ἔτη η18] ἰο [86 
ΣΟΟΪ(Α] οὗ ἃ νἱ5Ξίοῃ οὐ οἴμεγ γσενοϊδοη, οοηβι υὔηρ ἃ ἔεδίιυγε οὗ 5 ἢ Ρδ5- 
δψεβΒ. ΤὨῖ5 Ὀεϊηρ ἴδ οδος, ᾿ξ ἴῃς ρίνεη ραϑβϑαρὸ Ὧ85 ἴῃς τΔτῖκς οὗ Ζεςδα- 

τίδη δυουβῆ!ρ, ἃ νου] βεοῖ βδῖε ἴο σεοορηΐϑς [15 ἐεδίυγε οὗ 1ἰ 85 ρεηυ- 
ἰης.---τῦν) Κοπη. 150 δι ἀς Ὁ ὉΝ ῬΙΟΔΌΪΥ Ὀεοαυβε ἰΐ, ΟΣ ἽΝ, ἀρρεδσβ 
ἱῃ 4}1} (ἢς ρϑσα]]εὶ ραξβαρε".---14.10. 0. Οὐ (᾿ς δοςεηῖ, νηὔγα᾽, ο΄. Οα5. 



Π 

3." 147 

447. 8. Ἀ. 5 ὦ) --18.11. .Ὁ] Εεδά, τ ὦ ᾧ, "Ὁ, διὰ ἴοσ οϑι, τι 
Φ, υἷϑῦι (ὦ [δ8 ἴδε οἰδασὶν πιἰείδικεη, Ὀαὶ 68 5:}γ εχρίδἰποᾶ, γσεδαϊΐησ καὶ 
κατασκηνώσουσιν - υϑῦι, ἴῃς Ρ]. ἴον [Ὠς 55.--Βε σο]ο οὗ ν. 150 15. ῥσὸ- 
πουποδα 5εοοπάδιγ ΟΥ̓ Μασ, δῃὰ ἴμοσε 15 [685 ἴο Ὀε 5Ξα.ἃ ἔοσ [86 δρρεδὶ ἴὸ 
ἴῃς ἔπσῖυγε Βετε ἴδ ἴῃ ν. 12; Ὀυϊ ἴοο υςἢ 5ἴσεββ τηυβὶ ηοί Ὀς ἰαϊά Ὁροη 
ἴδε δοχυρίηεββ ἢ τ ὨΙΘΉ ἰὲ 15 ἱηποάποςά, ἕο ἴῃ ἘΖεϊκκοὶ [ἢς αἰ μῦν εχ- 

Ργεββίου, “ δηὰ γὲ 588}} κὸν ἴδι1 δὶ ὙδΏνςἢ,᾽ 15 τερεδίεαϊγ υϑεὰ τ ἢ 
.τ|16 τεχασὰ ἴο ἴἢς οοῃηοοϊζοῃ. (ὑὐ ΕΖ. 1118. 15 χ19. ..,, οἷς.---17,14. 
ἍΨ)] Οὐ ἰδς ΝΙρἢ., οὐ ας. κ.12. 1. ἘΚ. δ. 9 ΊΨΟΟΊ] ὦ, ἐκ νεφελῶν - 

ἩγΌ; ἘΠ, ἀς πωδίδμς; θι.Ὁ Ἰδοοῦδο -- Ὁγο; θυ (9Λ - ΑΙ. 

ὁ. Τῆς αποϊμἰεδά οἵἨ Υαλιυελ (3.-455 ,οΡ 

ΤῊς 5δοοῃα 9,ΟῸΡ Τοῃβἰβἰ8 οἵ ἴπνγὸ νἱϑίοῃβ. ΤΏΘΥ ἢδνε ἰο ἀο ἢ 
[86 ΡεΓβοἢ5 8ηα ἰογίυπεβ οὗ ἴῃ ὕνο Ἰοδάθυβ ψῆο Γεργεϑοηίθα (6 
7 ον ῖϑἢ ΟΠ ΠΥ ἰπ (Π6 π|6 οἱ Ηαρραὶ δηὰ Ζοοδμαγίδῃ. 

(1) ΤΗΕ Αὐοῦϑθευ ΠΙΟΗ ῬΒΙΈΒΘΊ (ΓΗ. 3). 

ἴῃ [8 νἱβίοῃ (6 ἰὶσῇ ῥγίοβδὶ [οϑῆυδ, μα]οὰ Ῥεΐογε ἰῃς δηγρεὶ οἵ 
Υδηνοῦ Ὀγ [6 Αἀνεγβαγυ, 18 δοαυϊίεα (νν. δ), ἀπὰ ἐεπἀονοὰ ἀποῖν 
ἢ ἰσῃ Τυποϊοηβ δηὰ ργν!]εροβ (νν. Ὁ. 

(α) ΤΊμε αοφμίμαὶ (νν ..).--ΒΕ Ρσορβεὶ δγϑῖ 5668 (86 ἰῇ ρῥγίαϑβῖ, 
88 ἃ συἱρτι, Ὀείογε (ἢ δηρεὶ οἱ Ὑδηνεῆ. ΤὨΘ Ἰδί(ογ γεῦυϊκοβ ἴῃ 6 
Αἀνογβαγυ ἴοσ ἢἷβ σοι ρίαἰηΐ, ἀπὰ ἴμεῃ, μανίην γοϊςαβοὰ ἰμ 6 δοςιιβοῦ, 
[845 Ὠἷτα αἰσί ρροϑαά οἱ ἢἷ8 30116] σαγιηθῃῖβ δηα οἱοίϊμῃεά ἴῃ Ὀεοογηίης 
ΔρΡδσεὶ. 

1. ΤΉΘ 58Π|6 ἴοσῃι οὗ Οχργ βϑίοη 18 1536 ἴῃ ἰηἰτοάδυοίην [ἢ15 ν᾽ 5ίοῃ 
85 ἴῃ χ᾽ 7155, ΤῊοη Υ αἰιυεῖ ἐδποιυεά τι6. ΤὮΘ ρῥΙαςε ψῇογε [ἢ 6 βοθὴδ 
5 ἰΔἸἃ 58 ποῖ τηϑη οηθα. ΟἿὴα 18 γοῃγ)ϊη θα οἱ 5:11} 806 68 δ [Π6 
οουτί οὗ Ὠοδνει; ἴοσ Ὄχδιρ!ο, ἰΠαἴ ἀαβογ 6 ὈΥ Μίιοδίδη, ν ἤθη 6 

γὰ8 5 Π]οΠ6 ἃ ὈΥ ΑΠΔΡ ἰο δάνἶβε ῃἰτα ἢ γοίογεηςε ἰο ἃ ργο]εοίοα 
ἐχροϊοη αραϊποὶ Εδιηοῖὰ αἰ εδά (: Κ. 228.), ἴῃ νος Ὑδην ἢ 
ΔΡΡΘΑΓΒ 86δίϑα, "οῇ ἢΪ8 [Ὥσγοῃθ, τ ἢ 411 (ἢ Ποβῖ οἱ ἢδανθῆ βἰδηά- 

ἴης ὈΥ͂ ἷπὶ οὐ [86 τἱρῃξ δηὰ οἡ [ἢ6 εἴ", Ὀυϊ ΘΘροςο δ! }γ οὗ (αἱ ρογ- 
ππαγοά ἰῃ 70. 15 5", ἰῃ τ βίο “ἸΠ6 80η5 οἱ (οὐ οοπια ““ἴο ρῥγεβεηΐ 
(Ὠεπιβοῖνοβ Ὀείογε Ὑδηνεῦ,᾽ [6 Αἀνογβαγγ διηοὴρ ἴα. [ἢ Ῥοίἢ 
οἱ ἴπε96 β8.θῆδϑ, Πού νοῦ, 411 (ἢ 6 ρεγβοῦβ γαργεβεηϊοα ἀγὰ οδ  6ϑ18] 
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Ὀεΐῃρβ, ψ ὮΣς ἰῃ (15 οης οἱ [86 ῥγίηςραὶ πρυγεβ 15 .οσλμα {δὲ πέρα 
ῥγίοσί.Ὲ Μοζθονε, 1 15 Ὠοῖ, ἰῃ (ἢ ΐ5 ἱπβίδηςο, Ὑδαννθὴ θοίογο βοΐ 

ἴῃς οἴδεῦ ρεγβοῦϑ ἃγὸ 8556 0164, Ὀπὶ 2:6 απρεὶ οὐ γαληιυεῖ,, ἃ (οτ 
(86) πιδηϊεβίδοη οἱ ἰῃ6 ΘΙ ἰῃ Ὠυγηδη ἴοστῃ, τ Ὡοἢ ταὶρῃΐ Ὀς, 

δηά, δοοογάϊηρ ἰο γαγίουϑ ραββϑαρθβ ἰῃ (ῃἢς ΟἹ Τεβίδπιεηΐ, οὔθ 
ν 85, (Δ]]οἀ ἃ ᾿δῃ. 90 ἰῃ 1ἢ. Νον, 5ίπηςθ [26 Ὠυ πὴ ἔογιῃ τγὰ8 

ἀϑϑυπιοα ἴογ [6 ρύυγροβα οὗ σοϊησηυπίοῃ τ τ τηδη, (ἢ 6 Ργαβοῆςα 
οὗ [86 δηρεὶ οἱ Ὑδῃνεῆ ἱπ|ρ}165 ταυπάδηθδ βυγγουπαϊηρσθ. Ηδηςεα, 
ἴη6 Ργορδεῖ τηυβδί ῃᾶνα σοηοεϊνοα οἱ ἴῃς βοῆς ἤόγα ἀθβοτροα ἃ5 
ἰακΚίῃρ Ρἷδςς οἢ δδγίῃ, 8ηὰ, ἱπάθοά, ἰῃ ΟΥ ΠοΔΡ [ἐγβαϊεη. ἮΝ ΒεῚ- 
ανεγ ἰΐ ψα8, ἴῃ 6 δηρεὶ οἱ Ὑδηνθἢ τνᾶ5, 50 ἰο βρεᾶῖκ, μοϊάϊΐηρ οουτί, 

Δη4 ]Ἰοβῆυδ νὰ8 Ὀεΐοσε δα. Οὐ. ν. 3. Νοῖ ἰῃ ἴδε υπδηϊβῃοὰ 
[ΟΡ 16, 85 Τῃοοάογεί δηὰ οἰδεῖ ἤᾶνα ϑυρροΞβοά, ἴογ ἴῇογα (86 

Βίρῃ ργδϑδί νου μάνα θθεῃ Ὀεΐοσγε Ὑδηνε, δπὰ ΠΑΓαὶγ ἴῃ 80] 6 
αἰοίῃίηρ. Ῥγαϑβεηῖΐ 4150 νψβ 6 Αἀνεγδανγυ, ΜὯΟ νὰ5 σἱαμαΐηρ αἱ 
μὶς (Τοβῃυδ᾽8) γίρλε μαμά. ΤὮδ τεηάοηηρ Αἀνεγοανν 18. ταυςῇ 
Ργεΐεγα]α ἰῃ (ἢ158 ςοπῃπῃοοίίοη ἴἰο δαί (ΕΝ.), δπουρῃ [δς Ἰδοῦ 
18 ἃ ᾿ἰἴεγαὶ ἰγδηβοσρί οἱ (86 ογρίηδὶ. [Ιῃ ἕδςοΐ, ““δαίδῃ,᾽" ἴῃ (ἢ 6 

56Π56 πῃ ψῃϊοῆ (6 τηοάοτ σοῦ] 8458 ἰεαγηθα ίγοση ἴἢ6 ΝΕ 
Τεβίδηηεηΐ ἰο 86 ἱΐ, νουϊὰ Ὀδ τη ἱϑοδάϊηρ; ἴογ [26 οοποορὕοῃ 
οἱ ϑαίδῃ 88 ἃ ἀδβηΐϊΐε ρεγβοῃ δ!" ὨΟΒΕΪς ἰο Οοά δηπὰ ἴῃς ροοὰ 
5 (ῃ6 τεϑ] οὗ 4 ἀσνεϊορτηεμξ ]οἢ Ππδὰ ὨΑγΪγ Ὀορυη τ εα 
Ζεοδαγίδῃ ῥγορμεβϑίθά. Ὑηδ ῥγοοθβϑβ οδὴ Ὀ6 ἰταοθά. τυ, ἰπ 
[Π6 ὅγβι οὗ (ῃς ὕνο βοβὴθβ οἰϊοὰ (ἢς ἀδοεῖνοσ 185 ποῖ 80 δῆρεὶ ἀ15- 
Ἐηρυβη δα ἴγοῖὰ ἴΠ6 τοϑὲ ὉΥ ἃ θοῦ αν {π16 οὐ σβαγαςίογ, θυΐ 1} 6 
οὔς ψο, ψῃοη Ὑδπνοῃ 8515, “ὟΒΟ 3}4]} ἀδοεῖνε Αἢδὴ ν᾽ ϑϑϑῖβ 

ἴο Βἷπι ἴο αν ἴῃ Ὀεϑβὶ ρ]δὴ ἴοσ 80 ἀοίΐηῃρ, δπα ροθ5 ὈῪ αἰνίῃε αἀἴγες- 

ὕοῃ οα ἢΐ5 πὴ ϑοῃίονουβ οσταπὰ. Οὔ. τ Κ. 25 8., Τὶ ἱπιπηοάϊδία 
ἀερεμάδηςε ρου [δ Μ}}} οἱ Ὑδηνεἢ τγα 68 (Π6 Δἴ ον γεβροη 51:0] 
ἴογ 811 ρῃγϑίοδὶ ον]. (ὕ. Ατὰ. 35 15. 4ςῖ, εἴςσ. [Ι͂ῃ (86 θοοκ οὗ ἴω" 
(86 οοἸτεϑροπάϊης ἤσιγε Π85 δοαυϊγοὰ 4 Ε{|6, ἴδ 6 Αἀνοῦβαγυ,»" 
Δηα 8 3.εΡΕ 8] δΔη4 σρηϑοσίοιβ ομαγαοῖοσ. Μογθονοσ, ἢς δεῖβ Οἢ 
Πϊ5 οσῇ ἰηϊ αν (70. τ “5. 5611 ἴὩδγε ἃγα ᾿ἰπι 5 ἰο ἷβ δος ν γ, 
ἴον Ὑδῃνε ἀο658 μοὶ δ]]ονν ἢἷπὶ ἴο ἀο ϑεσγίουϑ οἵ ἱγγείγίεσνδ Ὁ]6 Βᾶστη 

4 ον ἀειδῖ]ς πίιϊ τείεσεμοε ἴο πἰπὶ δηὰ δἷ5 οἴἶδοο, ϑες Ηζ. 1ἴ δηὰ τῆς σουηπιοδ ἢ ἔποζεοῦ. 

Οὐ δὲ εχρτγοββίου σςίσημά δείογε, οἱ ἃ ἀείεηάδηί, δες ἐυγίμετ, ΝῸ. 3ς1}3 Ὁι, το 106. 2οὍ 
1: Κ. κ. 
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ἴο ἴποδε ψῇο γα ἰδπΊΡΟΓΑΓΪ Ρ]δοοὰ ἴῃ δἷβ ροσεσ. (ΟἹ. 70. 12 χ'. 
Βγ ἴδε ἔπιε οὗ (ῃς (Βγομίοϊεσ [86 ἤπα] βίαρε βδεηβ ἰο δνα θθθῃ 
ταδοδ6α; ἴοσ, 'ῃ στ (Β. δι᾽, (δε ΠΠΠ πὸ ἴἢς Αἀνογθαγγυ ᾽᾽ μᾶ5 ὈδοοπΊ [ἢ 6 
ΡΓΟΡΟΣ πδῖης ““Θαίδῃ,᾽ δηὰ [86 ομασγαςίοσ ἢ ἀδϑρηδίοα ΘΠ ΡΙΟΥ5 

εἷβ Βυρογηδίιγαὶ δου 65 ἰο ἰοπιρῖ τὴ δηὰ (ππναγί ἴΠ 6 ρυγροβαβ 
οἱ σοά. ((. ΕΒ. (ΟτΑγ), γί. ϑαίαη; δϑιβεπά, 4. Κ.., 431:ῆ.; Μαγί, 

51. 1892, 207 ῆ.; ΤοΥ, .ὕ81.., ἰχ, τῦὴ 7.5 ΤὨς Αἀνεγβαγυ οἱ [815 

Υἱ βίο 15 σεγίδ ΠΥ ποῖ ἴΠ 6 πη] ἰςίουβ ρουγΟΓ πὲ ἀεβοτί θεά. Ἧδε ἰ5 
ἸΏΟΓΕ ΠΟΆΙΪΥ ακίηῃ ἴο [008 ἰογιηθηίογ, Ὀυΐ, 845 111 ἀρρϑᾶγ, 6 Ὀ6- 
ἰοῃρβ ἴἰο δποίδμεσ ρεγίοα δηἋ ρεγίοσιῃβ ἃ ἀἰδβογειί ἑυποίοη. ΤὨΘ 
Ργορδοῖ ἀδβοῦῖθαβ Ὠἷπὶ 85 βίδπαϊηρ οἡ 7 βῃ 85 γί μα ἰ0 ἀσομδ6 

λῆρι. ὙὝδΒεῖε ἀοεβ ποῖ βθθλ ἴο Ὀ6 ΔῺΥ 5ρεςοίαὶ βἰρηΐβοδηςε ἱπ (Π6 
ΕΠ Ποὴ οὗ ἴΠ6 τίρῃί Ββαμπὰ. Ὑδδ Ηρδῦγενβ ἰγοαυξην υϑοὰ γὴρ᾽λ 
δαπά ἰῃ Ῥᾶγα} } 6} 153π| ἢ (58. 21.595 80.415 γχχο,0, εἴς.), οὐ ἃ5 (ἢ 
εαυῤναϊεηΐ οὗ, υππιοάϊδεά λαμ. (ΙΓ. Ῥ8. 4.5 4811λ0 6075, οἷς, 
Ηδεῃςς ἴἰ 18 θεβί ἰο ἰηίεγργεί αὐ ψὲς γίρηὶ μαμά Ὦεγα ἃ5 ΟὨΪΥ ἃ τηογα 
ἀεδηϊίς δηὰ ῥἱοίογ4] ᾺΥ οἱ βαγίῃρ αἱ δὲ5 οἰάδ. Ιὶ 18 οἸθασὶν 50 
υϑοὰ ἰπ ῥ5. τοῦ, γδεγε Ὑδην ἢ ἰ8 γεργεβειίθα 85 βίδπαϊηρ “δἱ [ἢ 6 
γΓίσης Βαηά οἵ (6 πεοῦγ᾽ ἰο ἀοίεηά Ὠ1π,. 

2. ΤΏς ρῥσορβεῖ ἀοδϑ ποῖ ζὸ ἰηἴΐο υπηδοθβϑασγυ ἀεί 115. Ηδ ποίεϑβ 
ἴδε. Ροβ οῃ 5 οὗ ἴῃΠ6 ραγςε5, δηὰ ᾿εδάβ ομδ ἴο ἐχρεςΐ ἰμδὲ [6 ποχί 
(ἴῃ Ὑ1}} θῈ ([8ς σοτιρίδίηῖ; θυΐ δε ἀο65 ποΐ ἐνεὴ βίδίε ἴῃ ἴῃ 6 οοπι- 
Ρἰαΐηϊ νγὰβ Ὀγοιρῆῃϊΐ, πὰς ἢ 658 γοοϊΐε ἢ οὔεῃος οΥ οἤἕθηςα8 οὗ Ὡς ἢ 
τῆς εἰγῇ ῥχίεβϑί τγὰβ8 δοουβαεὰ. ἱπάεοϑά, Βα βθεῃ8 ἰο ἢδνα ἱπίεπαςὰ 
ἴο ΟΟΏΥΘΥ ἴδε 1ἄεδ (μδὲ [Π6 Αἀνογβασυ νγὰ8 Ἰηἰογτιρίοα, ποῖ, 85 ἰῃ 

ἴῃε τεςεϊνεά ἰοχί, Υ Ὑδανεῖ, υΐϊ ὈΥ ἐλμε ἀαπρεὶ οὐ γαϊηυεῖι, ἃ5 Ὠς 
νὰ8 Δρουΐ ἰο ᾿γοβϑεηΐ ἢ15 ςδϑθ. 5 ἰπἰογργοίδ:οῃ σογίδ ΗΪῪ Πδγ- 
ἸΠΟἢ 565 Ὑ1 1} (Π6 ἰοπ 6 δηα Δρράγοηΐ ἰηἴοηΐ οἱ [ἢ 6 νἱβίοῃ 88 ἃ ΨΠΟ]6. 
ἴῃ ΔὴΥ οδ56, (6 δῆγρεὶ οἱ Ὑδην ἢ 5:16 ης65 (ῃ6 Αἀνογϑασυ 1} δὴ 
ἱπαϊσηδηὶ οὈ͵]υγραίοη, Υαλιυεῖ! γεδμδε ἐΐδε, ΜὨϊοὮ ΓυΓ 5.65 δη- 
οἴδεγ ὄχδιρ]ς οὗ [6 οαγε ἰῃε Ηδῦγενγβ βοιηθ6 8 ἴοοκ ἰο α15- 
πρυΐϑῃ Ὀεΐνοοη Ὑδησνε δηὰ (ἢ6 δηρεὶ οὗ ἢϊβ8 ργέεϑεῆςθ. (ἡ. 

4 Αἢ ἰάδα οἵ ἴ6 εἴὔδησο ἴπδι δὰ ἰδ κοη υἱδος ἴῃ ἴἢς νἱεν5 οἵ ἰς 1εῊ8 οὔ ἴδ Ξιιδήεςὶ οὗ ενῇ 
ὯΔ Ὀε οδιαίποαῦ Ὁ. Ἑςοιιρατγίης σ (ἢ. χτ'ἱ τὴ ἴΒ6Ὲ Ῥαγα οἱ ὑδόδασο 2 5. 24', δεῖς ἰϊ ἰα ποῖ 
δείλη, νυ: Ὑδεν ἢ, τδὸ ἰποί[ε5 αν ἴοὸ πυμπηῦετ ἴβτβοὶ. τίσι οἱο5 Ῥ8. τορῦ 85 ἀποίδεσ ἰῃ- 
εἰλπος οἱ (με δε οὗ 701 85 ἃ ὑγορεῖ πδηϊε, μυὶ [πε μασι ]εἰΐϊππὶ βου ἴπδὶ [ἰ [8 {μοτε δ συθοῦγτη 
ἴον »τὴα, τοιολεῦ. ἙἘοτ ἃ 58}}} τγοῦς οοπιρίεῖς ἀοςτἷπα οοπεετηίης ϑαίαη, 5εε Τυᾶς " εν, 1:27 8. 

ἰα ὕοιὰ οἱ Ὡς ρα 53 565 ἵπετε ἰκ ενϊἠεηϊ Δ] υδίου ἴο 16 ϑοσπα μετὰ ἀοβοτ με, 
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τ γ᾽ 1. ΤὨδ ρτουπὰ οἱ [Π6 ἱπαϊρπαίίοη ἐχργαβϑοά 8 ἰουπά ἴῃ 8 
τηϊχίυγα οἱ ἔνο βεη τηθηῖ8 (δὶ ἤᾶνα ἰγεδαν βἤονῃ (ἢ οιμϑεῖνοβ. 
Το ἢγβί γεᾶρρθδγβ ἰῇ σοοπηδθοίοῃ τὴ ἰμ6 τεροἴοη οὗ ἴῃς 1υ8ὲ 

αυοϊρα νογά5, γογο Ὑδηνε 15 ἀθβογ θα 845 [6 οπ6 τολο ἀεἰ ἐρεῖ 
ἐπ ὕεγμδαίοηι. ΤῈ οἴΠΟΙ ψογάϑ, 1 18 ἴῃ 6 ΡΑγΈ Δ Π  ν ἕο ἰδ Τπάθδῃ 
ΟΔΡΙΪ4] δϑϑογίοα ἰῃ 1ἢ. ὙΠ οἰμοῦ Ὀοίγαυϑ 1561} ἰπ (6 χιεϑοῃ, 
]ς ποί ἐμὶς α ὑγαπά ῥ᾽ μοκεά ἤγονε ἰε ἤγε ΤὨς ἤγσυτε 15 Ὀοττονεα 
ἔγοπι Απιοβ (45), ψο υϑεὰ ἰΐ οὗ ἴῃς τεπγηδηΐ οὗ 15γδεὶ δίίεγ οὔ οὗ 
ὙΔΏν ἢ 8 ἀοδίγυςνα ν]ϑ δ οη5. ΤΏς [6] ὀχεροίοϑ πὰ ἤοσγα 

8ὴ 8]1υ βίο ἴο [ῃ6 τηϊγαου]ουῦ5 Θϑ ρα οἱ ἴπΠ6 ὶρἢ ῥγίδϑὶ ἔγοτῃ ἃ ἔυγ- 
ὭδΟΘ ἰηΐο ψὨΏΐοΒ Π6 δῃὰ ἴῃ ἴα]56 ῥγορῃοίβ ΑΠΌ δῃὰ Ζοάεκδῃ 
μδά Ὀδθῃ οδϑὲ ΟΥ̓ ΘΟ ΔΟΠοΓ (80); Ὀυΐ (ΓΘ 18 ἢο στουῃά ἴογ 
Ὀε] νης ἰμδῖ Ὧ6 ανεῦ δα ΔΩΥ 51:10 Ἔχρεγίθηςθ. Ἐ [11 ἰβ ργοΌΔΡ]6Ὲ 
ἴηι [6 Ὠἰσἢ ῥγίθϑέ ἤθγα γεργοβϑθηῖβ (ἢ6 βϑυγνίνοῦβ ἔγοπιὶ (ἢ 6 ον σ- 
ἴἤγονν οὗ Τυάδῃ, δῃὰ (δὲ (6 χφυοδίοη ρΡυΐ ἰπίο [ῃ6 που οὗ [6 
δηρεὶ οἱ Ὑδηνεῖ, ᾿κὸ (ἢ ἀδοϊαγαοη οὗ 1τ᾿δ, 8 8Δὴ ἐχργεβϑβίοῃ οἵ 
βυτηρδίῃυ τὶτἢ [6 ῃὰ ἴῃ {Ποῦ ὄἐχοθβϑῖνα βυδεσίηρ. [115 85 Ὁ ΠῈ δά 
βδϊ, “Ηδίῃ Βα ποῖ Δ γεδαῦ βυδογοὰ Ὀεγοπα ἢΪ8 ἀδϑεγι  ᾽ (ΟἽ. 15. 
403.1--ὃ9ὃ. Μεαπιυλῆϊε 7οεἤμα, εἱἰοίμεά ἐπ δι ιν φαγηιθηὶς, τας οεἰαμά- 
ἡπρ δεΐογε {ἦε απρεὶ οἵ γαΐπυεῖ. ΤᾺ ΒΙ(ΠΥ͂ ψαγηηθηίβ βἰρηγ, ποῖ 
ετὶεῖ, θυΐ ἰπἰαυ γ, 45 [6 πδίυσε οὗ [6 ἄριιγε νουἹὰ Ἰεδαὰ ομδ ἴο 

οχρϑοῖΐ 8Π4 δὴ Ἔχρ δηδίογυ ρῖοβϑ ἴῃ ἴΠ6 ποχί νθῦϑ6 ἜΧΡΓΟΚΒΙΥ (68 0 ἢ}68. 
ΤὨΘ χυΐ ἴῃ ι8 συγ ο 5οα ἢΔ8 ὈΘεη συ ρροϑοά ἰο θὲ [μδΐ οἱ [6 Ὠἰἢ 
ῥτίεϑί Ηἰπη56}7 88 δὴ ἱπάϊνίάιι8] οὐ δῃ οὔῆςϊα! 1 δυΐ ", 88 ἢ458 Ὀεβθῇ 
βῆονχι, ὃς ΠΕΓ6 γοργεβθηΐβ ἴῃ 6 [οὐ] 5} ΡΘΟΡΪα, οΥ δἱ ἰοδϑί (ἢ6 1 πάεδῃ 

σοι ΠΣ ν, [6 χασιηθηΐβ ἢ6 τνθαγβ τηυϑί Ὀ6 ἰηἰεγργοίθα 858 βοί(ἰῃσ 
ἴογίἢ!: [86 οδαγδοίες δηὰ οοῃάϊΠοη οἱ ποβα τεργεϑεηϊθά. [{ 158 
(Πεγείοσο 58ῖ6 ἴο οοποίυάδ ἰδὲ (6 ργορδεί ἰῃ [815 νἱβίοῃ ἱπίεπα θά 
ἴο τεργεβθηΐ [δῇ 85 5{1]], ἴῃ βρὶΐε οὗ [86 ρβῃδ εβ δηἀυγοά, συ} 
Ὀείογα σοά, πὰ 80 ἐν] ἀν συν [Πδί, 45 [Π6 Ὠἰρἢ ργοϑὶ 8 β 'θῆςδ 

4 Ἐὸτ ἴδιο ἀοἰΔὶ}]ς οἱ ἴδ βίογυ, 8εὲ Ἰν εσδι, οι 1. 

ΦΤΌΒο ΠἰΚοσθβα οἵ ἴδε ρματί ποῖε 1 Κοὺ Ὦν ἴδῃς δηρεοῖ οἱ Ὑδ Ἀν ἢ ἰο {πδὶ δόαίχξηοα ἴὸ Μ|εβδβοῖ 
ἷὰ μη. 1οἱδ. 5 σαὶ Ὠδίυγα!!ν ἰοὰ ἰο ἐμοῖς οατὶν ἰἀεηδολιίίοη. Ο. πδν. τὺ, Οἱ τὰς Ἰδαῖος οοτῃν» 
τηεπίδίοτς τίς ᾿δ8 δἀορίοά (δὴ5 νἱενν. ὙΈετε ἰδ, ἱμάδοὰ, ἃ γεϊδιίοα δείπεεη ἰς ὕπο ἄξυτεα, 
Βυι ἰς ἰΒ ποῖ οπς οὗ ἰἀεηπεῖγ; ἰδς ἰγυὰ Βεΐηρς (δὶ Μίς δεῖ σεργεϑοηῖ ἃ ἰδίες ἀδνεϊοριηεῦϊ ἴδ π 
ἴε δηφεὶ οἵ Ὑδηνες, δηὰ ἃ ζυγίηον αἰ ετεπιαιίου δηὰ Ῥειβοηϊδοδλίίοηυ οἱ ἴδ ρονεῖβ διὰ 
αἰιτίδαιεβ Ὁγ τρὶς ἴθς εἰτν τταβ Ὀγουσδι ἱπίο ἃ μεϊρίῃ! τεϊδίσα πίτι πα. ΟἹ, Ὁ 8.. ατι. 
ΜεεΝαεὶῖ, 

Ζ Τῆς Ταγζύπι δ8γ6 [δδι Ἰοδῖιυδ “ Βδαὰ βοῃϑ τΐο ἱοοῖς ἰο [Πεπηϑεῖνεβ Ἡεῖνοδ δι ἴος ἴΠς ρσεΐοσῖ- 
δοοά,;» 



41: ΤΙ 

σοῦ α ϑυρροϑί, Δἢ ΟΧΡΓΟ85 δοοιιβΔ ΕΠ 0 88 ὉΠΠΘΟΘΒΘΑΙΥ δ Πα ἃ 5110- 
οαβϑί] ἀδίθηςα τ ροϑαῖῦ]6. ΥΒαΐ, ἴΒθη, ἃγα (ἢ ἰυποϊίοη δηὰ 5ἰς- 

Ὠἰβοδηςε οἱ (6 Αὐἀνεγβασγὺ ὉὙῃ6 δῆσον ἴο (Π15 φυδδίίοῃ πιυϑὲ Ὀς 
ἰηξεττοα ἔγομι (86 διἰυ46 οὗ [Π6 δΔηρεὶ οὗ ὙδΔην ἢ ἰονναγά Ὠΐπὶ 
ἴῃ Ὠ5 τοἰδήοη ἴο [οβϑῆυαᾶ. Νονν, ἰῃ ν. 2 ἴῃ6 δῆγεὶ οἱ Ὑδηνθῆ 15 
αἴθασγ ἀορὶ οἰ 48 ἰῃ6 ῥγχγοΐδοεϊοσ οἵ (ἢ ὶρῇ ῥγίεϑδὶ δραϊπϑὶ ἴῃς Αἀ- 
ΨΕΙΒΆΓΥ, 8η δἰτυάς [Π84ἰ σΔη Ὀ6βὲ Ὀ6 οχρίαἰποά ὈΥ βυρροβίῃρ (δαὶ 
(86 Γιποὔοῃ οὗ (ἢ Ἰαἰῖεγ, ἴῃ [Π6 τη οὗ ἴῃ6 ῥσορμεῖ, νγὰβ ποῖ ἴο 
ῬΙΌΥΘ 830 ΤΓἢ 88 ἴο ΓΘΟΔ]] ἰῃ 6 ἰηἰα 1 οὗ [ῃ6 ἴογηοΓ δηὰ 1π 5151 

ὌΡου ἴδε ἰηπϊςοη οὗ [ἢ ΔρΡργοργίδίε ρεηδὶῖγ. [πῃ οἵπεῦ νογάβ, ἢς 
ΓΕρΡγοβθηῖβ, ποΐ, ἃ5 Μδγ ο]α1π|5, ἰῃ6 ἀουδέ δηὰ μοϑδύοῃ τ ἢ τεῖ- 

Ἔσεῆος ἴο ἴΠ6 ΡοΟΒ551: 01 Π ὴ)}͵ οὗ (ἢ ταβίογαίίοῃ οὗ ᾿δῇ εὐττεΐ διηοηρ 
(86 ΡΘορΐδ, αὶ (86 [ιϑῆϊος οἱ δῆ ψεἢ 85 οοῃίγαϑίοα τ] ἢ 18 ΤΏ ΘΓΟΥ. 
Το γοργοοί οἵ ἰῃ6 Αἀνογβαγυ ὉΥ [86 δηρεὶ οἱ Ὑδινεῃ β'ρηΐβα8 [ἢ 6 
{πἰὐρἢ οἱ (6 τα ογ δἰ ρος, ἰδὲ 15, (δι Ὑδῆνθι μ85 ἀοίογ- 

τηϊη θα ἰο 8ᾶν6 8 Ῥθορῖὶθ, Ὀδοδυϑε [ΠΥ 8Γ6 ΒΪ5 ρθορῖε δηὰ {ῃεὶγ 5υΐ- 
[ετπρβ ΔρΡΡβϑδὶ ἴο 5 ϑυτῃρδίῃυ, ὈΥ δὴ ἂςοῖ οὗ στδςε ἰῃ βρίΐ6 οἵ [Ποῦ 
ποτ ΐμεββ. Οἵ. Ηο. 1ττῦ Μὶ. γ5 5 15. 435 δ-, 1ἰ ἰ5 ἔτοπι (ἢ 5 
βίδῃἀροϊηΐ (ἢ [86 νἱβίοῃ ὈΘΟΟΙΏ68, ου [6 ομα ἢδηά, ἃ γθρυκο ἴο (6 

Β0οΡ[ς8 οὗ ΖΕεοΠΔΓγδ ἢ} 8 ἄδύ, δηά, οἡ 1Π6 οἰδεσ, ἃ βοΐδοβ ἴοσγ [86 

ὙὮΟ, πιῦοῖ 85 ἴΠοΥ Βδὰ βευδεγεὰ δηά ψογεὰ βυβεγίηρ, 85 (ΠῈῪ [εἰϊ, 

ὕπάογ ἴΠ6 αἰνίης ἀἰϑρίοαϑυγο, μδα τεϊδἰηδα ἰμεὶγ [δὲ τ ἴῃ Ὑδη ἢ 
δηδ 5111 “μου ϑῃ 6 δὴ ἀγάθηϊς ῃορα ἴδὲ ἢ6 ψου]ὰ 5ρθθα "]γ ἰογχῖνα 
{πεῖν ᾿ηἰχυΐϊίεβ δηὰ τοβοὺς (ἢ 6πὶ ἔγομι ἀσβίιγιςίοῃ. 

4, ΤΊιε δηρεὶ οὗ Ὑδῆνθ, δανίῃρ 5]]οηοοα ([Π6 Αἀνοῦβδγυ, (ὈΓΏ5 
ἰο ἐλοξδε σἰαμπαΐπρ δεΐίογε πύγη, --ποῖ, ἃ5 ΒΊΔΥΠΘΥ Ἔχρ]δίηϑ, [86 [0]- 

ἰονγεσβ οἵ (86 Εἰρῇ ῥγίοϑδι, θυ. ἴμ 6 οἴ ΘΓ το Γ8 οἱ [ἢ 6 ἤδάνθη]ν 
ἰγδίῃ,--- δὴ σουτηδη 5 (ἢ 6Π| ἰο γέρους ἴτομι [οβῆυδ ἐλε δἰ ἢ} ραγ- 
»ποηΐς, ἴὴ6 5'ρῃ δηὰ ϑδυτηροὶ οὗ [ἢ6 ῥδορ θ᾽ 8. ὑπνουίμ 685, δηὰ 
οἱοίλε μέν: ἐπ γοδες οἵ σἰαίε Ὀεδιτηρ Ηἷ8 οἢςο 85 186 τεϊϊσίουβ Ποδὰ 
δη τγοργεβοηϊδῆνα οὗ ἃ Ἅσβοβοη ρῬθορὶθβ. ἴῃ (6 Μαβϑογεῖς ἰδχί 
ἴθεθε ἔνγο σοπηπη8 45 ΔΓ6 βεραγαίθα ΟΥ̓ 8η ἰηἰογργοίδεῖνα ρᾶββαρο, 
ΜΠΟδ, Πουγανοσ, 88 Ὧδ8 δου Ὀδθθη ποίρα, 18 ον θην ἃ ρ]ο55. 
[τ Βείγαγϑβ 115 ογἱρίη ΟΥ̓ (86 ἀϊδίιγθαῃος 1 ογϑδίεβ ἴῃ [Π6 ογάδγ οἵ 
(δβουρῆς. ῬὍΤὮα ᾿πιἰογροϊαίοα βἰδίοπηθηῖ, 566, 1 μανε οσαμδοά ἐν ἐπ- 
ἐφμῆν ἰο βα55 ὕγοπε (66, ΤΩΔΥ να θδθη ἱπίοηἀδά ἴο τηδδῃ (Πδΐ (ἢ 6 
ἴῃ  τγὰ8 ῬΌγϑοῦδὶ. ὍΤῊΪ8 18 [Π6 ορίηίοη τεργοϑοηϊθα ὈΥ̓ ἰῃ 6 



1:2 ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ 

Ταζρυηι, ν ὨΪςἢ βυρβςυϊε5 ἴοσ ἃ ἰγδῃϑ᾽διίοῃ οἵ ([!ς Ηθῦγεν οὔσῃ] 
ἃ ςοτητηδηά ἰο ἰδ δἰἰεηλάδηϊ5 ἰο ἀΐγεςϊ ]οβῆυδ ἰο “Ὀτηρ ἰογίι (ἢ 6 
ἶνο5 ὑπῇϊ ἴον (86 ῥγθβιῃοοά,᾽" (μδί 15, υπᾶί ἰο 6 ἴ)6 νῖνεβ οἵ 
Ὀτίοϑίβ, “ἰγοῖῃ 8 ἢου56.᾽ ὙΤὨΪ5 ἱπιογργοίδ ἤοῃ 9668 ἴο ἢδνα Ὀθθῇ 
βυρροβίοα ὈΥ ΕΖγ. τοἱ δ. Ὀαϊ, 16 1 15 σοττεςῖ, βίμος ἴῃ 6 ῥΡ85858ρ ἴῃ τι5 
ῬΔΙΔΡΏγαϑθα 8 ἃ ρίοβϑϑ, ἰΐ ΟἿΪΥ βῆονΒ μοῦν στθδίγ Ζεοδδγίδῃ γγ)ἃ53 

τὐϑυηαογβίοοα.---ὅ. ΤἼΘ δηρεὶ οὗ Ὑδηνει, ΠΠΔΙΪῪ Τοομητηδη 8 ἢΐ5 
δἰἰοηάἀδηῖβ ἴο ῥμέ α οἶδαμ ἐμγδαρ οπ πἰς ᾿εαά. Ιῃ ν. ἦ, νὮεσςε (ἢ ς 
ΔΡΡδάγδαῃςε οἱ ΪΠοβῆυξ 18 ἀξβογθοά, (ΘΓ γ88 20 τείθγεηςα ἴο ἃ 

(υὐγῦδῃ, Ὀυϊ [86 ι,86 οὗ (6 νοτγὰ οἶδα Ὦδγα βϑῆονβ (αὶ (6 ρῥγορδοί 
αἰά ποὶ ᾿πἰθηά ἰο γοργεϑθηΐ μἷπ 88 ψἱμουΐ ἃ μεδἀ-γο88. ἜΒ ΟἿ 6 
πΑιηθα, Ἐ ὩΪΟἢ 15 τη οηδα ΟἿΪΥ ἄνα ἔπ68 ἴῃ ἴῃ6 ΟἹ Τεβίδπιοηΐ, 
Ὅ88 ΜΌΓΏ, Ποΐί ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ῥτοϑίβ, Ὀὰϊ ὈΥ οΟἴΟΓ ῬΘΓΘΟΏ8 οὗ ΓΑ ΟΥ 
ἩΘΔΠὮ, πποπθη 88 τ. 6}} 85 πιθῆ. (Οὔ. 13. 33 6). 1ῃ Εχοάιι5 (δε 
ποδα-ἀγε88 οἱ ἴδ μίρῃ ῥγίθϑδι, νῃϊο, βίηςς 1 μδὰ ἃ τγεϊδίϑ πδγας, 
τηυϑὲ ἤᾶνα ὈΘΟῺ οἱ ἃ 5:}}} 8 ἴοσγτῃ, 15 ἀθϑοσι θὰ 45 τηδάθ οὗ ἤἢπ6 

Ἰίποη δηδ ογῃμδιηδηίθα τὴ δη ἰηβου θα μαίας οὗ ροϊά. Οὐ. Εχ. 
40. Ἐς ΎὙΎΒΟ τεβϑί οἱ ἴῃς νεῦβα ἀββοσῖθεβ ἴῃς 10] 8] πιοπὶ οὗ [86 
Ιαϑί ὕνο σοησηδηά8. [πῃ ἴῃ6 Μαβϑογεῖς ἰοχὶ [86 ογάογ οἱ {018]- 
ταθηΐ 15 (ἢ 6 Γενεσβα οὗ [δ ἰῃ τ Ὠϊςἢ (ἢ 6 οοτητ Δ 48 Το γα ρίνεη; μυΐ 
ἴῃ (86. Οτρθοῖ 1 5 (ἢ6 584η16, δηά ἰΐ 18 τογε [ἤδη ργόῦδῦ]ε (μδὶ Ζεςὶ- 
ΔΙΪΔἢ ττοῖο ἰμδἱ ἐλεν οἱοἐμεα μῖηε ἐπ ροοαϊγ ραγηιεηῖς απὰ ῥμέ α εἶδα 
ἐμγδαη οὶ Ἰἷς μεαά. ΤὨΣ δἀ]εςᾶνε γοοαΐν 15 ποῖ ἴῃ ἴῃς ἰοχί, θυΐ 1 
15 τοαυϊγοὰ ἰο ἀπείη συ ϊϑῃ ([Π6 ραιτηθηῖβ ΠΟῪ ρυΐ ὕροῦ ἴἢ6 ῥγίεϑί 
ἔγουτῃ ἴο86 (δἰ ἢδὰ θδδη γοτηονθά, 8η4 πιᾶὺ {Ππεγείοσε ργΟΡΟΓΥ Ὀ6 
ΒΌΡΡΙΙοα. [{ 15 ἰο 6 ποίδά ἰμαἱ ἔπ 6γα 18 ποιῃίηρ ἰο ἱπάϊοαϊς (μαι (ἢ 6 

φΑττηθηῖβ ἴῃ ΜὮ]Οἢ [οβθυα Πα5 ὈδοῺ ἀγγαγθαὰ δὲ οβῆςΐαὶ γοῦδϑ8, ἃ5 
Ὀγτιιβίυβ δηὰ οἴβεγβ μανε δ6]4. ΤἘδ δ ρἢδϑβῖ5 15 811 οὐ (86 ἴας( (δι 
ἴον ἅγα οἰδδῃ, δῃᾷ, 85 βιιςῖ, β'ῃ ν [μδἱ ὙΔΏννεἢ ἢ45 (οΓ ἢΪ8 ΟὟ 

58 Κ6, “Πα ΡΟ ΘΠ οὗ ΔΗῪ 58. Πῆςο οΓ Οἴδεγίηρ νμδίονεγ᾽᾽ (ϑίοῃ- 
86), δἱ 1αϑὲ υἱοί οα ουὖἱ 411 (ἢ 6 ἰΓΔηΒργοββίοβ οἱ 5 Ῥεορίὶθὲ. Τῇ 
δοοουπὶ οὗ (Π6 ΠΕΓΕΙΏΟΠΥ τρῃϊ πᾶνα ἐπάθὰ τ ἢ} ἴδ6 νογάβ Ἰαϑὶ 
φυοίοά; Ρυΐ [Π6 ῥτορβεοί, ἴον [86 ρυγροβὲ οὗ αἰνίῃρ (Π6 506ῆ6 ἃ τηογα 
Υἱνα τϑϑ γ, δά 8 ἐμαί, ψ 8116 τἴμ6 δἰἰοηἀδηῖϊβ εγα σεςϊοίΐην 
7οβδυδ, ἐμ16 ἀπρεὶ οὗἨὨ ΥὙαλιυεῖ, εἰοοά ὃγ ἴο 566 (δὶ ἷ8 οοηπιδη 8 
ΜΈΓ οὐεγοὰ. ΩΓ ση. 185 7υ. τ 
ΦΗΌΣ, ἘΓΘΣΣΌ. 
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Δ. ὉΜΟΥ͂ Αἀά, τί ὦ Ἦ, πνιν, 28 ἰῃ 1:ῖϑ'λ, |ὶ ὙΠ (δα Ὅς ἴτη- 
Ῥοεβὶ]6 ἴο τηδῖκος 1:6 τηϊϑία κε οὗ βξυρροβίησ, 88 Βίδυῃευ, Ηδηάεγβοη δηὰ 
οἴδεῖβ δδνε ἄοης, ἴμαὶ ἴῃς δυῦδ͵εςξ οὗ ἴῃς νετῦ ἰς ἴδ ἰπίεσργεῖεσ. ΤῊΣ ἰη- 

ἱεγρσεῖεσ ἐχρίδί πο, δαὶ Ὡς ἀϊὰ ποὶ ργοάυος, νἱβίοῃϑβ.---Ἰσορ 9] Οἡ ἴδς νοςδ]- 
ἰδίου (ἢ, ο΄. 665.1.δ..1Ἀ..1.- 2. πν}] Ἐαὰ,, υἱῖ Ὁ, πνεῖν Ἴκθο. 50 
Ὗε., Νον., Μασι, ΚΙ-,-- 8. 5) νυ] Α εἰγουμηβία 41 οἷἶδυθο. (. 
αε5. 12.1.1. ὦ) Β. ᾿,-π΄ ἸκῦῸ5] Ἐά,, σὰ ΦΟ δ, πον Ἰκθ0.--Ἢ. 0» 
δα ὰ5, ἴος ἴῃς βαΐο οὗ ἀεβηϊίεποβϑ, [.2[150.--- Ὅτ ΟΝ Α ποοά τεδϑοῖ 
ἴον βυβρεςηνσ (ες σεηυϊποης85 οὗ ἴμε8ε ᾿τοσάβ ἢ85 δσεδαὺ Ὀδθη ρίνθη ἴῃ 
(δε ςοπιπιεηῖ5. ΤῊς (ΤΠ 18 (ἢδι ἴΠ6γ ἀϊπίυγῦ (ἢς ςοηπεςτίοη οὗ δουρῃί 
ἴο 50 (ἢ 8 ἄερτεε (δι [πε 5ἰ[υδιίοη σ8} ἐἈ51}}γ Ὀς τηδάς ἴο δρρϑδτγ τ αϊἰουΐϊου; 
ἴοτ ]οβῆυδ 15 Ἰεξί βἰδβιϊηρ υποϊοίῃςεά, ποἱ ΟὨΪΥ ψ 116 ἴΏς δηρεὶ οὗ δ νοἢ 
ἸΏΔΚος [η15 ὀχρηδέοη, Ὀυϊ υὴ}} [ῃ6 ῥχορδοῖ Ὠἰταβοὶί [85 βυρρεβίεά ἰῃς 
δααϊάοη οὗ ἃ πσῦϑη ἴο 18 ΠΟῪ Δρρᾶσγεὶ. Οὐρὶ [15 Ῥαββδαρε, δπὰ ἰῃς 
τεϑῖ οὗ [6 νεῦϑε σδὴ Θϑ9γ Ὀς Ὀτουρσῶὶ ἰηῖο ὨΔΣΙΏΟΩΥ Ὑ{8 ἰ(56}  δηὰ ἰῃς 

οοπίεχι, ΤὨς δη8] εἶδυθε, τ Πϊο ἢ 885 θδθη δάδρίεα ἴο ἴῃς φίοββ, στωυβὶ 
5111 Ὅς οπιεηάεοά, ἴοσ 1ἴ α'ϑο, 85 ΔΡΡεδσβ ἴσοι ν. δ, γἃ8 οσίρίηδν δά- 
ἀγεββεὰ ἴο ἴδε δἰϊεπάδηϊβ. ΤὨ 5 σδΏ Θ8 53} }γ Ὀςε ἄοης ψἱΒ ἴΒς Πεὶρ οἱ ἕ, 
ψ ὶς ἢ τεδάβ, καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν, ἱ, δ., ἸΓΝ γολϑγηι, 850 αἷ5ο ἢ. Μοεὶ 

ἴη45. οὗ (ὁ οτ, Ὑ Ὁ»Ό, Ὀυϊ 1, δᾶα5 από σον. Τὶ 5 ἰηςετεβην, 85 Ἰσονίης 
σῃς ἀροη ἰδ οτἱφίη οἱ ᾳίοβϑςβ κα [ἢ ὁπ Βογὸ ἔουπάα, ἴο ποῖς (μι ΟΛ14. 
δηὰ ἃ ἔενν οὐζ58. Ββανε εχρϑηδεα (ἢϊ5 οὴς ἰηΐο ἃ ρᾶσδὶ }ε 8:1: 

1δοὺ ἀφήρηκα τὰς ἀνομίας σου, 

καὶ τὰς ἁμαρτίας σον περικαθαρίζω. 

νη Η. στεσῆονεβ ἴΐ ἔτοτῃ 115 ργεβεηῖϊ ροβἰἔοῃ  (ἢς εηὰ οἔ ν. δ.---δ. “ὈΜῚ 
Ἑ Θ᾽ ὅν ἴδ 3 Ρ.; δυΐ ἀὅ πογὰ σογσθς εν οσμ., οοτησηθποίηρς ἴτας νοσβο 
μὴ καὶ ἐπίθετε, . 6., ποϊ Ἰοσνν, θὰ Ἰοῦσι, νους ἀουδὲ ἴΒ6 οτὶρίὶπαὶ 
τεδϊησ. 850 αἷϑὸ ἢ. Τῆς τειμοναδὶ οὗ ἼὉΝ), ἃ ςοσγυρίοῃ οὗ ὍΝ"), ψ ὩΙΘὮ 
γγ83 ἰηϑογίοα τὼ Ὀχίηρ ἴδ ἀἰδοουσθε Ῥδοῖκ ἴο (ἢς ἀϊγτοςοη οὗ (ἢς διϊδπά- 
δηΐϊΞ, ΣΆ Ϊκ68 ἴῃς [ο]ϊοτνίηρ οἶδυϑε, οτηεηδεά 849 ἀῦονεο, ἃ οοῃεἰ πυδέοη οὗ 

γ. 4, ἴο ψ Ὡς 1 5δουϊὰ δ αἰἰδομοά.--- ὝΠΟ]  ε. τεζαγὰβ Ὡς ποσὰ δ98 
βυρεγθυουΞ; θυϊ (δ οπιίΞείοη οὗ ἰὶ πουϊὰ ας ἰδ πηεδηίηρ οὗ ἴδε νἱΞίοη, 
τευσηρ [826 δια ρμδβῖ8 οἡ ἴῃς ῥγενίοιβ ἐτιρυσ οἱ ἴἰδς δἰσῇ ῥγίεϑβι.--- 
δ. )2--ἸΟἿ ὙΤΠδ οσγάοσ οὗ ἔυ] Δ] νοΐ, ἃ5 Βοσε ἀεβοσί θεὰ, 5 υπηδίυγαὶ 
85 νὰ] 85 ἱποοηβίϑίδηϊ 1 (Πδἱ οὗ [86 σφοτηγλδηάβ ρίνεη. [Ι͂ἢ ΟΘΟΛΟ τῆς δῖ- 
τδηρσετηθηϊ 15 Τενεσβεά, δηα ἴῃς ἐχοο! ]δηςς οὗ ἴπε Οτεεκ χεδαϊηρβ [Ὠσουρῃ- 

ουὔΐ 1815 ῬΑΓΑΘΤΑΡῊ 5ρεδῖκ8 βἰΣΟΏ ΡΥ ἴοσ [15 οῃς.---ν 2] Αἀά, νι "ῷ, 
Ὁ2Ὁ, οΥ, ἢ ὟΝ ς., Ὀν.70.--- ἼὉ}} ἾΝεΣ., εἰ αἷ., ροΐπι (818 τοτὰ 85 ἃ μέ. 
δι σοππεςὶ ἴδ6 ψὯΟ]ς εἶδυβα ἴο ψ Ὡς ἢ ἰς Ρεϊοηρβ τ ν. 56. ΤῊ Ϊΐ5 πιο μοά 
οἱ ἀϊδροπίηρ οὗ ἴδε οἶδυβε, πούγενοσ, 15 ΘΟ ΔΙΏΪΥ πλἰϑίδθη. (1) ΤΠ νὺ. 
ἽῸΡ 15 ὙΕΙ͂ Σάσὰ ἴῃ ἴΠ6 βεηβς οὗ ἀμ γείεμ, ᾿ΜΕΪςὮ (ἢ ε8ς βοοΐδσβ ρῖνε ἴο ἰϊ. 
ζ.. Β0Β. (2) ΤῊςε (δουρὶ ἴμδὲ (δεν δηά ἰη (δε 5εηΐεηςε, ἰξ ([ῃΐς5 νετΌ 
ψεῖε εταρίογεᾶ, νουϊὰ πᾶνε Ὀεδη Ἔχργεββεα ΌΥ ΠΝ ἽΝ προ, (2) 11, 
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Βονανεσ, ἴον [ἢς βαΐκα οὗ ει ρδϑοὶβ Ζε. δὲ δάοριεά ἴῃς ὑσεβδηϊ δισδηρο- 
ταδηῖ, δε νουϊὰ Πδγαϊγ Βανὲ τερεδίοα (με βυῦ)εςί--- Ὡς ἮΝ. δηὰ Νον. 
δυρργεβἝα---ἰη ἴῃς ο]ονίης βεηΐδεηςς. (4) Ὁ ὦ μανε τἢς ρατγεςὶ ἰδ] ςοη- 
εἰσυςἔοη. (ς) [1 5 ἃ οουυϊήοη οπο, δης ἴμοσα ἃγὰ Ξευοσδὶ ο8965 τ τῇ τς 

Ῥγίς. οἵ τ». (Οὐ. Οη. 1:83. Καὶ. 8: χ2Ν ΟἱὨ (δεβς οδ]εςτίοηϑ (2) δηὰ 
(ς) Βο]ὰ δραίηπδὶ νδη Ἡ,., σντῦο διίδομες ν. “να ἰὸ ἴδε οηὰ οἱ [ἢΪ9 νεσβε. 

δε6 δῦονε. 

(ὃ) Τες ολαγρε (νν. δ. Τῆς δηρεὶ οἵ Ὑδηνεῖ, δα ἀγεββϑίησ 
7οβῆυδ, Ῥγοπηΐϑοϑ δἰπὶ ῬΟγβΌ Δ} }γ, οἡ ςοπαϊοῃ οἱ ἰογα! νυ, 8ῃ 6χ- 
αἰτεὰ ροβίϊίοη, δπὰ 15 ρβορὶβ ἰογχίνεῃ 658 δι) ῥγοβρεγγ. 

6. ΤὨΘ ϑυῃθο  ς8] σΕΓΟΠΊΟΩΥ ΤοΙηρ οίοα, 6 ἀαπρεὶ οΓ γαλιυεῖ 
ἴυπ8 ἰο [οϑἤυδ δηὰ 5ρ6 δ (8 ἴο Βίπι ἴογ ἴῃ ἢγϑί 6. ΤῊ ργορπσϑί 
8405 ἢ6 σλαγρεοά Ὠῖτα, ἴΠδἱ 185, δα ἀγεβθοά τ ἰῃ (ἢ 6 50] ΤΏΔΏΠΟΣ 
Δηά ἰδησυάρα Ὀεδιης ἴΠ6 οοολβίοη. Οὐ, Ὁι. 8.5, εἰς. ΤΠ εχ- 
ὈΓαβϑίοη ἐπ 1561} νου] Ἰοδα ομς ἰο ἐχρεςῖ 8ῃ υἱΐϊεγαμοθ ανίηρ ἃ 
Ρεγϑοῦδὶ γαίμοῦ (ἤδη ἃ βυυῃρο οΔ] βἰρσηΐβοδηςο.---Ἴ. ΤῊΪ5 ἐχρεοίδ- 
ἔοι ἰ8 1611... 1Ι{ ἀοοϑ ποῖ, ονγενοσ, δ ἄγϑὶ ἀρρεδγ (μαι (ῃ6 ΪΔῃ- 
δυλρε υϑεὰ 48 ἃ ΡοΓϑοηδὶ Δρρ]Ἰςοδιίοη. ΤὨς ἢγβὶ Τςοπάϊομ, ἔοσ 
αχϑιρία, λοι ροὸ ἱμ πεν τυαγς, 156 οπ6 (Πα τιϊρῃΐ Ὀ6 γεχυϊγοά οἵ ΔΗ͂ 
71ἐν, )ια (Βεγείοσα οἱ [6 016 βθορὶίθ. Νοσ 15 ἴῃ 6 βεοοῃά, 27 ἐλοῖς 
ἅδε τη. ολαγρέ, το } γ τόσα οχρὶ οϊϊ; ἴοσ, δ μουρὴ (6 νογὰ οἡαγρε 
οἰζεπαβί ἀδηοίοθβ (ἢ 6 οἶος ογ ἑυποίΐοῃ οὗ 86 ρτγίδϑβί, 1ἰ 15 4150 υιϑϑὰ ἴῃ 
[ῃ6 56η86 οὗ ἃ Ὀεεϑι Ἰα]ἃ ρου οἴμεγβ Ὁγ (86 Πεῖγ (Οπ. λό Νὰ. 
οἷ᾽" 31,ν. τ85, εἰς.), δηὰ [6 τγεϊδίίοῃ Ὀθείνγθο [ἢ6 ἵνὸ οοπα οῃ5 
τοαυΐγοβ [δὲ ἰΐ βδῆου] 4 ανς ἴδε ἰδοῦ τηοδηΐηρ ἴῃ [6 ρῥγεβεηΐ ἰῃ- 
βίδῃςθ. ὙἼΏΕσε 5 ἴδ 118 ἔδγ, ἴδῃ, ΠΟ οογίδίη ἱπαϊςδέοη (δι Γοβἤι8 
[5 σεΔ864 ἴο Ὀ6 ἃ 5γηΡο] 1.4] ἄρυγα δηα γοϑιμηθα ἢ15 ρογβοηδὶ οὔ γ- 

δείεγ. ΤὨ6 Τφοποϊυβίοῃ, Πούνενοσ, γον 68 411 υποογίδ μυ, ἴοσ ἴῃ 6 
ὈΓΟΙ156 ἐξ οὐ 815 18 ΟΠ ῬΘΓΒΟΏΔ] ἴο Ὠἰπὶ 85 [6 ῃἰρῇ ρῥγίεϑί. ΠῚ 86 
5 ἰογαὶ ἰο Ὑδηνεῖ, (6 Οοὰἂ οὗ ἢ 5 [αἴ εγβ, δηα οδγεία! ἴο ΟΌΘΥ 41] 
(8ς ἀἰνίηα ρῥγεοερίβ, [15 ἰ8 ἢ15 τενασγά: λοι 5σλαΐ γε τι} ἄομδε σμᾶ 
ἔεεῤ "} εοιγίδ. ὍΤὨα Ὠουδβ6, οὗ οουγβα, ἰ8 ([Π6 ἰδ ρ͵6, ποῦν Ὀοΐην 
τοῦ], ἀπὰ {Π6 οουγίβ [6 ἐπ οΙοβιγεβ ΕΥ̓ ψ ϊςἢ, θη Τοτηρ]εἰςεά, 
ἴ ΜἘ11 Ὀ6 βυιτουπάορά. Ὑα ἀεοϊαγαϊίοη ἤογα πηδάθ, ἰῃογοίογςε, 

δου 5 ἴο ἃ σΠδγίον σγδητηρ ἰο ]οβῆιδ πὰ Ὠ8 5 6550Γ8 ἃ ϑοὶβ 
δηα ςοιηρ] εἴα σοπίγοὶ ἰῃ τηδίξεγϑ οὗ γα σίοη Π νοΓ Ὀαΐογα θηὐογθαὰ ὈΥ 
(δ μεδά οἵ [86 ὨΙΘΓγαγοὮΥ δἱ 7εγυβαίοιω. (ὕ. τ Κ. “2 Κ. 16} . 



3. ἐΣ 
,,2 5-; ΒεηΖ., Αγοῖ., 4το. Ιῃ [δεὶ, ἰξ ἰδ δὴ δάνδῃος ὕροη ἴῃ 6 ῥγο- 
τάττῃ οἱ ἘΖείκῖδὶ (45) ἱπ (6 ἀϊγοσοη οὗ [86 Ὀγ ΒΕ Ἰερσἰ βίου οἵ 
ἴ(ῃ6 Ῥεηίδίευς ΒΒ. [Ι{ 8μουϊὰ θὲ ποίϑα, Βονενοσ, (μὲ (6 Εἱρῇ 
ῥτίοβϑί ̓β [υγβϑαϊοἰΐοη 18 ἢογε οοῃδησδά ἰο [86 ἰφΙΏρ]6 πὰ 118 ργϑοίῃςΐβ. 
- ο {ἢ]5 στδαῃΐ οἵ δι ΒΟΥ Υ 15 δά ἀοα Δηοίμοῦ ργομῖβα οἱ στοαὶ 5ἰς- 
πἰβοδῆςε ἴο ἴΠ6 ΘΟ υηϊγ. ὙὨδ Ράᾶββασα [85 θ66ῃ νι ουϑν υη- 
ἀοτβίοοά. ἴῃ ἴμε σγεδί νεγβί ἢ 5 ἰΐ 15 γεμπάγοά 85 ἱ ἰΐ τοΐοστοά ἰο 

ἀεποεηδηΐβ οὗ ἰδ Βὶρἢ ῥγίεβ. 7 [{ 85 4190 θδδη ἱπίοσργοϊοα 83 ἃ 
Ῥγοῃγἶβε ἰδὲ Τοβἤυδ ἢ 156} 584}] θὲ ρίνοη δηροὶῖς συΐά 68 ἴο αἰγοςὶ 
δηὰ ἀείεηα Εἰ ζ ΟΥ ΤΘΘΘΘΏρΡΕΓΒ ἴο ΚΟΘΡ ἷπη ἰῃ οοπητηυηϊοδίίοη π (ἢ 
Ὠοδνεη. ὃ ὙΠΕΙΘ δΓῸ, μούανοῦ, ΓεΆϑΟ8, ΜΌΝ ὙΠ ἀρΡθᾶσγ, ΨὮΥ 
411 [8656 ἱπίεγργείδ οῃ8 ταιϑί Ὀ6 γεὐεοίθα δηὰ ἴῃ εἴδιιϑα "θὲ ἰγδῃ5- 
Ἰαιοα 1 εὐ γίνε “166 σοιέ55 σἀφιοηρ ἰδοδε ἐμας οεἰαμά ἄεγε. Βαὶ νῇο 
ὍΓΘ ἴΠ 6 ΡΕΓΒΟΏΒ τηοδης} δηὰ ψῇδη 5}4]} [86 Πἰσῇ ῥγίδϑί ἘΠ] ΟΥ δοοθβ88 
διηοῆς με ὙὨδ ἤγβί υσϑίίοη 566 Π18 ἰο Ὀ6 δηϑιγεγεὰ Ὁγ ν. ", 
ὙΏεΓΟ, ἃ5 ἢ845 ΘΟ ΒΠΟΜΏ, ΔΏρ6}5 86 ἱηίοηἀθά. 1η γορὶγν ἰο [86 

βεςοῃά ἱΐ Βα5 Ὀδοὴ ἰδυρῆΐ ἰ(μαἴ (6 ργορῃεῖ Βογα ᾽δΔ5 ἰῃ πιϊηὰ (Π6 
διΐυγε 1ἴ6.ἘΡ Ζεοδαγίδῃ, μουενοσ, πούνῃεγα εἾ86 ργοβθη 8 ΔΩΥ 500 ἢ 

τηοῖϊνο ἴον [41 Π}υ}π655. Ἡδρηςα [Π6 οἤδησε65 ἀγὸ (ῃδῖ, 48 γτηοβί τηοά- 

ΘΓ ἐχεροίθβ ἀρτοα, ἰη [18 (456 1 15 186 τίν]! εχα οὗ ἀϊγοςῖ δηὰ ἱτη- 
τησαϊδία σοπηπγιηίοη τ ἢ Ὑδηνεῆ ἢ τ ὨΣΟΝ Πα 15 ἀρα]ΐηρ. ΤὨΪ5 
15 ἃ ργνηοζε ποῖ ρταηίοα 411 ππεη (76. 305), θαϊ ἐξ τηδὺ ΒῈΥ 6 δο- 
οογάσα ἰο ἃ αἰ έυϊ Εἰρῃ ργίθϑί. [0 18 δ'ϑο οῃς ἴῃδι 85 στεδὶ 5ἰρ- 
πἰδοδῆςο ἴογ [6 ΠΟΙΩΓΊ ΠΥ, 85 νν}}} ἀρ ΑΓ ἰδίογ ἴῃ (ἢ 6 ρΑγαρσγδρῇ. 
(ζ΄. ν.".-- 8. Αἱ 118 ροϊηϊ (ἢ Ῥγορδεῖ τοί 8 ἴο ἴἢ6 βυτηρο]ς 
το βοά. Ὑδηνεῖ, δἀ ἀγοβοίηρ [86 Εἰρῇ ῥγίεϑί, βὰγ8 Τλοι απὰ ἐδγ 
7εἰισιυς ἐπαἱ εἶ δεΐογε ἐΐιδε αγέ γιε οὔ ονιθβ. ΤΏσΓγΕ οδῃ 6 πο ἀουδί 
ἰδὲ (ἢ 6 ΡΕΓΘΟΠΒ Πογα οδ]] δὰ (ἢ 6 “οἰΐοστυς, ΟΥ̓ ςζοτηρδπίοηβ, οἱ Τοβῆυδ 
ἅΓΟ ὶ5 δϑδϑοοίδίεϑ ἴῃ ἴῃ 6 ργθϑίῃοοά. Τα ΟἿΪΥ αιιοϑίοη 15 νεῖ ΠΟ Γ 
Ζεςδαγδῃ ἰμουρῃΐ οὗ ἴθ ἃ58 ργοϑθηΐ ἴῃ Ὠὶβ νἱβίοη. [11 ἢδ5 5ΟΠΊΘ- 
{{π|65 ὈδδΏ δησνογοαά ἴῃ (6 δθηστηδίνε, 7 Ὀυἱ [Π6 ἀεβοτρἕοῃ φίνοη 
18 ἙΠοΓΔΙΠΪΥ τδὶουϊαῖοα ἰο ργοάυος (ῃ6 ἱπηργαβϑίοῃ (μαὲ ἰμ6 Πρ 

ΦΟΙ. Ἐχ. 285 1. Νὰ. 1η18 δ... ΒΟΉ Ζ,, Ανεΐ., 5418 }., 422 1.; ΝΞ. ΟἿΟΣ, Ως !. 
Τ ΤΉυϑ ᾧ, 1 τοὴἱ! φόένε ἐδιοα τποτα »εουΐης ἀνεοης ἱκϑος ἐπα! εἰσπὰ ὃγ; ν᾿ ἰςἢ ὙΒεοά. Μορα. 

εαρίαἰπ5 16 τηκαηίης (παῖ Ὑδηνε Ὑγἢ]} μεστοὶ! Τοββυδ ἴο ἱγαπβγοῖς θϊς Βοῦους οοαίεττεὰ ὑροὺ 
υΐτη ἴο συσοδβϑοῖβ. δἰ παντὶ Ἡ 9. 

5.80 ὅγε. ἴκα., Οτος, βίου, Ηά,, αἱ αἱ. ἢ Βαυχηρατίεη, 
44 ς.9 ἃ, Βα., Κί., Ρεηχ., Ὦχι., Ματγεῖς, ον, Ῥυ., εἰ αἱ. 

Ἡ ΘοΟΙνιΣ, Ηἰ., τ. Βτγά., ναὶ Η., εἰ αἱ. 
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Ὀτεϑί 18 ἃ 50] ΠΑ ΥῪ δηα Ῥθοι Δ Υ]γ ραϊ ποῦς συγ. Η1]5 δϑϑοςίαίες 
δα το Ποηδα ἤογα Ὀδοδιι56 [ΠΟῪ ΔΓΕ ἃ ρασγί οἵ (Π6 ργϊεβίῃοοά ψῃϊοῖἢ 
ἢδ ῬΥΪΠΊΔΓΙΥ γεργοβϑοηῖβ. Οὐ (ἢ οχργοββίοῃ δὲ δείογε, 3866 2 Κ. 6ἷ. 
Τῆς ἀσοϑοτρίίοη οἱ (6 ῥγίεϑίβ 85 ρ:60} οὗ Ο"" θη. τες 8}}5 ἃ βαγίῃηρ οἱ 
Ιβαϊδῇῃ, “1 δηὰ [6 ς ]άγοη ἴμδἱ Ὑδησεῖ 8} σίνδη τὴ6 ἃγα βῖρτιϑ 
δηά (οΚΘ6η8 ἴῃ 15γδε].᾽ Νοῦν, 1581 4} ἴῃ 115 ραβϑαρὲ ἀου 1655 τὸ- 
ἰεγγοὰ ἰο [86 ὨΔΙη65 ἢ δῃᾷ ἢΪ5 οὨ ἄγε όσα, δῃὰ (πον εἰρη βοδηςε. 
ὙΒΕΓῈ 15 Ὧ0 πηθ8ῃ5 οὗ ἰοαγηϊηρσ (86 πᾶπι65 οἱ 7οβῇῆιυδ᾽ 5 [ΓΙ θηά5. 
ΘοπΊ6, ἰΐ ποῖ την, οὗ ἰδ πλϑὲ πᾶνα δα ὩΔΠ165 Ἔχργεβϑῖνα οἵ 
[Δἰ1ἢ ἴῃ Οοὐ δηὰ Πορβδ ἰοσ ἐμεῖς ρθορὶ9. Τδαῖ οὗ [86 ἰρῇ ρῥγίεϑὶ 

Εἰ πι56 1, δοοογαΐηρ ἰο (86 συγτεοηὶ ἰηἰογργείδιίίοη οἱ 1, γαΐπυεῖ ἐς 
μεὶρ, 8 Ῥγϑο ον ἰῃς οαυϊνα]εηΐ οἱ Ιϑαΐδῃ; ἃ ἴδεϊ σοι ἴῃ 
1561 τνὰϑ8 βϑυδιςεηΐϊ ἰο βϑυρρεβί ἰο Ζεοδαγίδῃ δὴ ἐπα δοη οὗ 5 στϑαῖ 
ῬΓοάθοοβϑοσ. ΤῺ ΔῺῪ (886, ἴῃ 468 56 618 ἴο Ὀ6 (Παἱ [8656 τηδῃ, (ἢ 6 
ΡΓαϑ(5 ἃ8 ἃ οἶ855, ἃγῈ ὑγορμεᾶς οἱ φοοά ἰο (86 οοσῃσηυη  υ [ΠΥ δγα 
βοσνίης. ΤΠ ἱδουρηΐ νγὰ8 ποὶ ἀενεϊοραα 85 1ἰ τΐρς να ὈΘδη 
Ὀγ Ζεςδβαγίδῆ. Α σεδάεγ οἵ ἃ ἰδίεσ ἔπιθ, ἔθε ϊηρ [ἢ αἱ 1 νγᾶ8 ἱποοιι- 
ΡΪείο, δῃὰ ποί ἰακίηρ ρδΐΠ8 ἴο Ἐχϑιηθ [μ6 σοπίεχί, ἰο 566 1 δ6 υπάοτγ- 
βίοοά (ἢς αἀτ οὗ (ῃ6 ραββᾶρθ, δά ἀ δά, 85 ἃ ρίοβϑ, 707 (οὐ ἐδιαἱ) 1 εὐὴιϊ] 

ὀγΐπρ πὶν δεγυσμὶ δλοοί ἡ ΤᾺὨΪΐ8Β 185 Μαγι 8 Ἄχραηδίίοῃ οἵ [Π6 δρ- 
Ρδᾶγδηςδ οὗ ἴΠ6 δῃοοί ἴῃ 1) 15 οοηποοοη; δῃὰ ἰβεγε ἀγὰ ροοὰ σϑᾶ- 
8008 ἔογ δοοδρίηρ ᾿ἴ. [Ι͂ἢ (86 ἔγϑι ρΪαςεα, ἃ8 Μαγίΐ 58γ8, ἴοσ Ζϑοδδ- 
γδῃ [Π6 Θῃῃοοῖ 18 ΖεγΌΡΡΑΡ6). ΤῊ 5, 85 Μ}1}} ἀρ ρϑᾶγ, νγὰβ (8 οτίρίηδὶ 
ἰεδομίηρ οἱ 6᾽2, ψ ΐςἢ Πα58 Ὀδδη γεοδϑί ἴο τιᾶκο ἰΐ ἃ ργραϊςοῃ οὗ 
εἰενδίίοη οὗ ]οβϑῆυδΔ. Βυΐ ΖΕεΓΌΡΡΑΡαΙ τᾶ δΙγεδαν ἴῃ Γεγυβαίθαι; 
ἢδά, ἴῃ ἰαςΐ, ἴογ ὕνο τπῃηοητῃ5 Ὀδεη δοϊνο!ὶ Υ δηραροά ἴῃ [ἢ ταϑίοσα.- 
ἔοῃ οἱ ἴῃς ἰδαρ]6. 1 νὰ8 ἰμεγεΐογε ἱπηροββῦ]6 ἴοσ Ζοοδιδγίδῃ ἰο 
ΒρΡ6ΆΚ οὗ Πἷπη 85 γεῖ ἰο Ρ6 Ὀγουγῶς {ΠῚ Πογ ΌγῪ Ὑδηνθῆ. [πάρρά,--- 
δηἋ [15 15 ἃ βοοοῃά ροϊηΐ,---ἰῃ Ὑ6 18 Ὡ0 Ὀ]8Δ.6 ἴογ Ὠϊπὶ ἴῃ [8158 οοῃ- 
ποςοῃ. ΤΒ6 ῥγορδεῖ 18 ἢθγα ἀθα! ηρ τ ἱ ἢ ἴῃς ρυεϑίδοοά δηὰ ἰΐ5 
βἰστβοδλποο. ὙΏΘ ϑμοοί γεργοϑθηΐβ ρο  ο8] ρΟνΕΣ δά σοσυ. 
(ῦὺ. 6.8.--.. Το οὔ ββίοῃ οὗ ἴμε ἀἰδίυγ θην εἶδυϑα ἰεαναβ Τοβῆυδ 
πη [86 οεπίγε οἱ [6 βδοθῦθ. Τὸ δὲ Ὑδηνεἢ πὸ ἀΐγοςοῖβ δβρθοὶδὶ 
διἰεμοη. Ζο, Ὧδ 84γ5, ἐδε σίομε ἐμαὶ 1 πανε ἀεϊνεγεά ἰο 7οςἧπμα. 

4 ΟἹ, εἷοο ἘΣ. 125 Ὁ 224Ν. Ἡ, 
{ΤὩς ποιὰ ΠΟΥ, Βεῖε (σδηϑαἱοὰ δῇϑοί, ἰδ ἰποοτιες ν τε δετεὰ ἀνατολύ ἴῃ Αὅ, δῃά ονέον: ἰὼ 

ἽΒ, πέος 6 " Παγερείης"" οἱ [κ1. τ, 
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ΤἼΘ ορίηΐοηϑβ τ 11} τείεγοηςε ἴο (ἢ15 βίομθ ἤᾶνα Ὀ6Θη ΤΏΔΗΥ δηὰ νδγί- 
οὔβϑ. [{ δᾶ5 Ὀδοη ᾿ηἰογργείθα 858 τη θδηηρ πηδίοΓ! 8] ἰοῦ ἴἢ6 ΠΟῪ 
το Ρ]6, Ἐ (ἢς οοτπεγ-ϑίοπεΐ οσ (6 ἰορβίοῃεζ οἱ (86 οὐἀϊῆοςο, ἴῃ 6 ρἱιπ)- 
τηεὶ οἵ 45,8 ἃ ργεοΐοιυβ βίοῃε ἴοσ ἴῃ ῥγίποβ, ΜῈ ΟΥ ἃ πιιπιῦθογ οἵ βιιοῇ 
βίοῃδϑ ἴογ (86 Εἰρῇ ργίεϑδί. 7 ὙΤὸ ἴδ ἄγϑί ἴου οἱ (656 ἱπιεγργεία- 
ἄοπβ ἴδετε 15 [Ὡς οοτωσηοη οδ]εςοι ἰμδΐ, δοςογάϊηρ ἰο 47. ἢ “, ἰ( 15 
ΖευυθθαρΡεὶ, ποῖ ]οβῆυδ, ὑπ ογ ἡ οβς ἀϊγεοϊίίοη [6 τεπλρ]ς 18 ἴο Ὀ6 
ἐσοοίοά, δπὰ ἰῃδὶ ἱμογοΐοσο 1 νου] Ὀ6 ἱποοῃϑἰϑίοηϊ ἰοῦ Ζεοδδγδῃ 

ἴο Γεργεϑεηΐ Τοβῆια 85 γοοοίνίηρ πγδίοσιὶ ἴοσ ἴἢ6 5ἰγιςίγα ΟΥ ἃ 
ΡΙυτχπηεΐ ΟΥ̓ Ώ1Οἢ ἴο Ὀυ1ἀ 1. [πῃ ςοῃδίἀεγίηρ πε βεςοηὰ δηά (ἢ 8 
(πἱγὰ 11 5ῃου ἃ 4150 6 γειλετηρογοὰ [δὲ (ἢ σογπογ-ϑίοης δδὰ Α]- 
τεδλὰγυ θεεῃ ἰαἷά, δπὰ ἴἢ ἰορβίοῃθβ ννᾶ5 ποῖ ἴἰο "6 ριυῖ ἰηίο ρἷαςς υῈ}]} 
ἃ Ἰοῃρ ἔπμς αἰΐοσ ἰῃ6 ἀδῖα οἵ (8 ν᾽βίοπ. Απ δααϊοηδὶ οδ᾽εςοῃ 
ἴο ἰδ ἰουγίἢ 15 ἰμῃδὶ ἴῃς βἴοπα ἰῃ ᾳυεβίοῃ 15 ἰο Ὀ6 οῃηρτανθοά. ΤΒδ 
Κογ ἰο ἴδ Ῥγορἢ οὶ δ τ θδηΐηρ 566Π15 ἴο ὃς ἴῃ [86 ῬαγεηΒοίολ] οἶδιι88 
Τοπάεσοα ἴῃ ΑΚ. μοὶ ὁη6 σίομϑ “}αἱ δε (ΚΝ. αγε) δευθη εγε5. Βαϊ 
ἰῃς ““εγΞο᾽ οἱ ἃ βίοῃο, δοοογαϊηρ ἴο ΕΖ. τ᾽ 3, 15 (Ὠ6 σίοδπι ἔγοχα ἴΐ, 
8Π6, 5'ποδ ἃ ρ]68Π1) (8 ΟὨΪΥ ΟΟΙΏ6 ἴσοι ἃ ῥγΓαςίοι 5 βίος, δηἃ ϑενθῃ 
δ᾽εδλπηβ ἔγοτ ἃ5 ΤΏΔΩΥ ἰδοοίβ οὗ βιιςἢ 8 βίομαϑ, (86 βίοῃθ ἰπ χιρβϑίοῃ 
τηυδί ἢανα Ὀδεη ἃ εἰμρίε σίομε εὐ δευεη 7αοεἰΣ. ΤὨΪ8 15 ἴῃς ἰη- 
τεσργοίδοη ργοροϑοὰ Ὁ Ὁ μαύβοη, υΐ Π6 5668 ἴῃ ἴἢ6 5δίοῃε δῇ 
οσπδιηδηΐ ἔοσ Ζεγυῦθαροὶ. (. 6. Ζ.. ὙὍο [δε Ἰαἰίεγ ἐοδίυγα ἰμο γα 
δΓῸ 5ίγοηρ ΟὈ] ἐς 065: (1) 1ἰ ἀδδίγουβ (ἢ 6 ΤΠ  Ὑ οὗ [μ6 ραγαρσταρῇ; δὰ 
(2) τεμάεγβ ἴῃ πη] εἶδιι56 οὗ [8 νεσϑα Ὁ8]1η 1611} 10 ]ς, (Βογα Ὀεϊηρ 
ΠΟ αἰἰϑοουογαῦ ]δ οοῃμηθδοίίζοηῃ Ὀεΐνγθοη [Π6 5ίοῃμθ, οὐ (6 πᾶς οἵ 

ΖειΌρθαρΡεὶ, τὶς, δοοογάϊηρ ἴο ΝΥ ΕἸ] δυιδοη, τγ85 ἰο βᾶνε Ὀδθη δἢ- 

τανε οὐ 1, δηὰ ἴΠ6 Ργομηῖ8ε, 7 τὴ] γορισυέ 16 ἐπί μῊν οἵ ἐδιαὶ ἰαπά. 
7ι 15 τηυς δείίεγ ἰο γεχασγὰ (6 βίοῃςβ 858 8η οὐῃπδιηθηΐ ἴοσ (Π6 ςο05- 
ἔυπιε οὗ ἰπς ἰσῇ ῥγίεϑί, ἔοσ ἰμ6 [ΟΠ] νης τεδϑοῦϑ: (1) ΤῊΣ ρᾶγα- 
ξταρἢ ἴδυ5 δοαυΐγεβ (ἢ 6 ἀεδῖγοα δπὰ Ἴχρεοίθα υπϊΐγ. (2) ΤΕ ποχί 
εἴδυϑο, 1 τοῦδ ργαυε ἐς ἱπδογέῤῥονη, ὈΘΟΟΙΊ65 Ἔβρθοΐα! νῦν οἰσηὶ βοδηῖ. 
ΤΏς πογά σεημάογε ργαυεῖζ 15 864 ΔΙπηοϑὶ ἐχο ϑίνεϊυ οἵ δηρτανίηρ 
ΟΣ ῥγεοΐουβ βίοῃθϑβ. [ἴἶπ Εχ. 28, ψὭοσα (86 οοβίιπγθα οὗ (86 ὨΙρὮ 

4 80 δι} Τόπε. 
130 Ἀλ, Κί., Μαιοῖ, ϑίοη., Τῆεὶ., Βοδδηη;., ΗΙ., Ῥτοα,, Ἠά,, ΤΥ τὶ., οἱ αἷ. 
1 πιὰ, Μαευ., Εν., Βυγγετ, ϑδιεὶ., Ῥεσ., Μαιί, οἱ αἷ. 
ὃ ΑΕ, ΚΙ, (61ι.), τοι, 4 ἴ)ς., Νον. ἩΊ Βιοάεηϊκδιρ. 

Ἦ πϑρ. 
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Ὀγοβί 15 ἀθβοσ θεά, τη θη οὴ 15 τχδάς οὗ 0 ἴδνγοεῦ [ἢ8η ἰουτίοοη 6ἢ- 
Εἰανθὰ βίομθβϑ, ἔνο ἴογ (86 βδῃουϊάδγβ (ν. Ὁ, δῃὰ ὑγνεῖνα ἴοσ ἰδ6 
Ὀγεδβίρὶαία (ν. 3), οἵ ἴὩ. ἐρῃοά. Νοονν, ψἘ16 ἰἃ νου ΡῈ υπϑαία 
ἰο εἰαὶπὶ ἴῃδἱ [18 οαρίεγ ἀ6ϑογῖθ65 [6 ογμδηηεπίδιίοη οἵ ([Ὠ6 ἐρβοὰ 
Ῥείοτε (6 Εχ]]6, ἴἤογα Θ6 65 ἰο Ὀ6 ΓΟΆΒΟΠ ἴοσ βυρροβίηρ [Πα ἰΐ ἰ5 
ΤΟΙ ΌΪ]Ὲ 80 ἴδγ 88 ἴὩ6 σπδγδοῖεγ οὗ ἴῃ6 ογηδπιεπίδιίοη οἱ [6 οο5- 
{ππ|6 οὗ (86 οἰϊεῖ ργίοβὲ 15 οποογηδά; ἴῃ οἴμοσ ψογάϑ, ἰῃδί [6 μοδά 
οὗ ἴδ ργιεβίῃοοά ἴθ δηά αἰϊογιναγά δοίυδ!ν ΟΓΘ δὴ εηρτανεά 
Βίοῃθ (ΟΥ̓ 5(0 68) οἡ .ΐβ νοϑηθηΐβ. (3) ΤῺΘ ῬγΟΠ56 ΔΓ Δαν 
αυοϊοα Ὀδοοπιαβ 1π|6}}1}0 1016. Οἱ {8 ρμοϊηΐ, 4ῖ9ο, (μ6 ἀεβοσρ- 
ἔοῃ οὗ ἔχ. 28 ἰ8 Βοϊρέυ!. [Ιῃ ν. 5 οἱ ἰῃαϊ ςμαρίεγ Μοϑεβ ἰ5 ἀϊγοοιδα 
ἴο “τρᾶΚε ἃ ρΪἷδίε οἱ ρυζε ροϊά, δῃὰ στᾶνα ὕροὴ ἰἴξ... ΗΟΪγ ἰο 
ΥὙδην ἢ." ὙΠΟΓΕ [ο]οἿ8 (ν. 5) δῇ Ἔχρδηδέοη ἴῃ ψ Ὡς Ὑδην ἢ 
58 Υ5 ἰῃαί ΑΔΓΟΏ 588}} χϑᾶγ (818 ρἰδίε οῃ δὶ5 ἰογεμεδά ἴῃ ἰοΐκεη (μδὲ 
δε Ὀθᾶγβ “"ἴπ6 ἰῃίαυ οὗ ἴῃς ὨοΙῪ {πϊρ58᾽ οβεγεα ὈΥ ἢ18 Ρθορὶς, 

“ἐπι [86 (6 ΡΘΟΡ]6) τιν Ὀδ δοςορίοά Ὀείοσε Ὑδηπνεῃ." Ηδοτχε, 
ἀραΐη, 1 νουὰ ἀουθλ1ε55 θα ἴοο τους ἴο 540 ἰῃδὲ (ῃς ἰδ δι υἱρ- 

αἱεά ἰο Μοβεβ τεβοςίβ ἴῃς ργδςξοθ Ἄνθη οὗ ἰΠ6 ἔτη οἱ ΖοΟΒΑΓΔΕ ; 
--͵Ἴἠιε ρ]αίε οὗ ρο!]ά 56εθῃ}8 ἰο ἑοσἱαὰ βυςἢ δὴ αβϑυιρίοι;--αΐ, 1 
(15 ἰανν, πὸ οἴ6 ΓΒ ἰῃ [ἴῃς Ῥοῃίδίσις, 15 (Ὡ6 ουοοπιο οὗ (6 ἀδνεὶ- 

ορπιεηΐ οὗ ([ῃς Ηδρτον γίϊαδὶ, μα τιυϑὶ ΒΌΡΡοβα (μδΐ δ (δ ἀδίε 
(δες Ιάδ6 ει οάϊοά ἴῃ (ἢ Ἰὰνν Ὠ8Δἀἃ ἴοι ΠΟΓΕ οΥ 1655 δά δαυδίε ὁχ- 
Ὀγεβϑϑίοῃ, δηά δάγηϊξ ἰῃ6 ροβϑβϑι 11 ὴ γ (Ὠαΐ 1ἰ ἰ5 [ῃ6 ἰάοα οἵ Ζεοδαγ δῇ 
ἴῃ (ἢ ρᾶβϑασε ΠΟῪ ὑπάοῦ οοη 5: ἘΓΔΏοῃ. 

δε} ἰη (δι. ᾿ἰ, γ8 7..)) εἰϊε5 ἃ5 ἃ Ῥαγα]εὶ το (πΐς νἰβϑίοη (6 τεοοζά οἵ τὰς ἰη- 
δβιδ] αἰίοη οὗ ἃ ὑγίεδὶ οἱ Νεῦο δὲ Βοσβῖρρα. [1ἱ ἰ8 ἰουηὰ ἰη ἃ δἰδςοῖ βίοης ἰδ ϊεῖ, 
ὀχϑὰ ἰη. ἰῃ αἰπιεπβίοηβ, οοηϊδί πίη δὴ ἰηβοσίριίομ οὗ ἃ ἢυπάγεα ᾿πο8. ΤῊ 
ἱπβογί ρέῃ ἰ5 ἰο ἰῃς οἴεςι (παι ἴῃς σοάάε85 Νδηξ δηὰ (ἢς χοὰ Ας ἢαᾶνε, ἴῃ τδεὶτ 
ποοά ρίεαϑιτε, ἱπάυςιοὰ ΝΑΌυ-Ττυ  ΚΙΚῚ], βοὴ οὗ Αρὶυ-εἰσ, ἱπίο ἴα βδῃςίυδυῦ 

οὗ Νεῦο δἱ Βογβίρρα, δῃὰ ρτδηϊεὰ Ηἰπὶ ἃ βιαζε ἴῃ ἰδς σενεῆυδϑ οὗ ἴδ ἱεπιρὶς 
οἵ ΕΖίάδ, δά, “1π4ὲὶ [86 Δρροίηϊτηθηξ ΏΔΥ ποῖ ὃς οοηίεΞπιεά, δνο βοδιδὰ {πὸ 
βαᾶπια δηὰ ἀεἰνοτεὰ ἧὶ ἴο Ηἰπὶ ἔογενεσ.᾽" ὅ8:111π ἔυσίμοῦ σερογίβ (μδὶ ἴποσὲ ἀγεὲ 
δηστανοὰ οὐ ἴδε Δ 0]εὶ (δ ἤσυχεβ οὗ ἰῃς ρκοὰβ Ἧ8ο ῥγοίεςϊ (ἢδ 58 π)6 ἔγοτω νἱο- 
Ἰαϊίου, δηὰ, ἀιπιοὴς ἴμεϑε Ρἱοΐυγεβ, “1 τὰς τι 61]6 οὗ (δα παστοῦ ὑρΡὲῖ εἄρε, ἴῃς 
ΒΕνΘη δΥ68, αν ΘΠ Υ ἃ τεργεβεηίδιίου οἵ ἴδε ϑενε ρἰδηςίβ, ἰμοϊυάΐηρσ ἢ τοῦ 

δηὰ τῆς βιη.᾽" Ηε οοποίυαε8 παι ἰπ τΠΐ8 Δ Ὀ]εῖ “νὰ οὐυΓγβεῖνοβ ἢανε 8 βῖοῃς 
ψ ΠῚ ϑενθῦ ογ68 5' πλ 8 γ ἴο {πὶ ΜΙ οἢ ΖΕΟδΒασίδῃ ἴῃ (ἢ νἱβίοη 88νν ἀεἰνοτοὰ ἴο 
7Τοβδυδ.᾽" ΤΒε τΔὈ]εῖ ἰβ ρυ Ὁ] ἰϑῃςἀ ἰη ΧΙ λεἠμηροη ἀεν ἀδμίςολεη Ογέφη- Οδ:εἰ- 
δομαῇ!, ]Δῃ.-Μδγ., τροο. ὙΒεγε οδη Ὀς 11:||ὲ ἀοιυδὲ ἴπαὶ (ῃς ἄσυγεβ ἀεϑοτ εὰ 
νεγο ἱπιο πάσα ἴἰο γεργεβοηῖ ϑενεπ ΕΑΝ ΘΏΪΥ Ὀοαίε5, Ὀυὲ (ΠῈῪ τὸ Ὠοῖ ἰπ ἴδῈ 5δδῃςε 
οἵ εγο5, ἴῃς βγϑὶ θείῃ Ρἰδί νυ ἃ οἰγοὶς δῃὰ τς τὨϊγὰ ἃ δίδσ ἱμβοσίδεα ἰῃ ἃ οἶγοὶς. 
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Τε 'β μαγαϊγ βαΐς, ἐβεγείογς, ἰο ἑάεποξν τμθῦλ τί τις γᾶς Ζεςαγίδῃ μδὰ ἰπ 
ταϊηα, ἐβρεοΐδ!ν βίηςε, 45 ἴδε πεχί οἶδιϑε ἱγη υ] οβ, ἰἢς βίος ἰῃ αυδδέίοη 85 γεῖ 
ἴο Ὀε εὨρτανεὰ. 

Οἱ (δα ϑυρροϑβί ὕοῃ (δαὶ (86 βίοῃε ἀεἰϊνεγοὰ ἰο 7οβῆυα ννἃ5 ἴῃ- 
(εηά δά ἴογΣ [86 ογῃδιηθηίδοῃ οἱ ἢΐ5 οὔῆςϊα! σοδβίιπηθ, (ΠΟ ΓῸ ἀγα ΟὯ6 

ΟΥ ὕἴνο οἵπεῦ ροϊῃίβ ἰῃδΐ βΒῃου] ἃ Ὀ6 πιεπὔοηδα. [πῃ ἰῃς ἢγϑί ρἶδος, 
186 ᾿πϑοτρὕοῃ οἱ ἴῃ βίοῃς του ὰ μαγάϊγ θὲ ἴῃς Ἀδηηδ οἵ εἰἴΠοΓ οἵ 
ἴῃς 7ενϑ} Ιεδάεγβ, θὲ (ἢ πᾶπια οἱ Ὑδηνες, οὐ ἴῃ “ΗΟΪγ ἴο 
ὙΔΌΏΜΘὨ᾽" οὗ ἰαἴεγ Εἶπηε8, ΟΥΓὁ βοηθοί ῃϊηρ 5:1 Υ}} ΔΡΡτορσίδία. 
Νοίε, Βούγανεσ, ΒοοοθαΪγ, ἰμδΐ, ψ᾿Ὦ1|6 ἴῃς βίος Ὧ845 Ὀδθῃ ῥγονϊάθά, 

1 566 Π18, ΏΘη ἀο] νεγο, μοί ἰο να θθεὴ δεηρτανϑά; ψ Ὡς ῥγοὈ- 
ΔΌΪΥ τηθ8}8 ἰδδΐ, ΔΙΠου ἢ 7οβῆυδ ἰ8 ([ῃ6 σδοβεη μεδά οἱ ἴῃς τεϊῖς- 
ἴουϑ ε5ἰΔ 15 πηθηΐ δί 7 γιιβαίθμι, ἢ6 85 ποῖ δπίεγεα ἰηἴο σοταρὶ είς 
Ροϑβϑβεββίοῃ οὗ ἢΪ5 οβῇςβ, ἴογ (ἢ γβάϑοη [δῖ ἴῃ 6γα 15 85 γεῖ ἢ0 ἰθπιρ]ς 
ἴο Ὑδηνεῦ. ΜοδηνὮΠ6,--ηπὰ [15 τουἹὰ Ὀδ ἃ βίσοης δερυϊηθηΐ 
ἴοτ (86 Βρεθᾶγ ςοτηρἰβοη οἵ ἰῃς βαποίυδγγ,---ἰῃς ΙΔ ἃ νγᾶ8 581] βιι- 
ἔοτίηρ ἴογ 15 ἰηἰαυγ. (ΤΥ Ηρ. τὸ ,". ὙΈεα (δε ἰοπιρὶς ἰ5 ἢη- 
ἰβῃδὰ [ὴ6 οσυτ56 ο8π, δηὰ ν1}}, θ6 τεπιονθρὰ ἐς; οηα ἀαγ.--10. ΤῊΘ 
ἰηΐαυΐ οὐδε Ἰαηά 5, οὗ οουγϑο, (6 πὶ αυυ οὗ (6 Ρϑορὶς ψ8ο ἰη- 
Βδρῖὶ ἴἴ, ἱπῃογίιοα ἰῃ ρᾶγί ἔγοπι (Πεἰγ [81 Π6γ8 δῃὰ διρτηοηίεά Ὀγ 
{πεῖν οσσῃ περὶεςΐ οὗ ἰΠ6 οὈνίοιυβ ἀπ οὗ γε υ ]ἀϊΐπρ [ἢ 6 ἰετρ]ς, οἢ 

δεοουπί οἱ ψΏ]ΟΒ (6 Δηα νγγᾶ5 συγβοὰ ἢ ἀτουρῆϊ δπὰ υπίτγυϊ- 
ξυἰπε58. (Οὐ. 8.5. ὙΏεὴ {6 ΡΘΟΡΙς, ἰῃ γεβροῦβα ἴο {Π6 ἀρρθᾶὶ οἵ 
Ἡδαρραὶ, Ἰαϊὰ ἰῃς ἰουπμάἀδέοῃ οὗ ἴῃ ἢενν βίγιισίαγε, ΒΒ ῥργοσηϊβθα [ἢ 6 πὶ 
186 ἔανουγ οἵ Ὑδῆπεῃ. (Οὐ. Ηρ. “15. Ζεοδασγίδῃ τορϑδίβ (15 
Ρτοηἶβε ἰῃ 8. “. ΗἜ οοὐἹά ποῖ, Βονγενεγ, συδγδηίες ἴῃς ἐπΕγα 
ΤοῖηονΑ] οἱ [πεῖν συ] υη6] [Π6 βαηοίλγΥ θγ85 σοτηρ]εἰοἃ. Ο» ἐλαί 
ἄαγ, ἰῃαΐ ͵5, ἰτγοπ ἴμδἱ δ  οηνγαγά, [ΠΟΥ ΤΏΔΥ Ἔχροοὶ ἰῃ6 οοπίϊηι.- 
οὐϑβ δ] εβϑίηρ οἵ δε. ΤὨς Ηδεῦτονβ ρἱοίυγεά [15 ΒΔΡΡΥ ςου- 
ἀϊομ 45 οὔς ἰῃ νὩ]Οἢ Ἔν ΟΓῪ οὴς Μοῦ] 511 “ἀπά ογ ἢἷ5 οὑπὶ Υἱπα 
διὰ ἢρ ἰτο6. (Οὕ.1 Κ. 455 ΜΙ. ,4.. Ζεοδαγίδῃ δηϊαγροβ (ἢ ἔφυγα 
Ὁγ δᾶϑάϊηρ ἃ ἰουςὰ πο ἢ βθονβ [μδῖ, 45 Μ1}} ἰδῖϑγ θθοοπης τπογα 
δρρδσγεηΐ, ἢ6 Ῥ,ᾶ5 88 ΠηῸΓἢ ἰηἰογαϑίοα ἴῃ [ἢ6 ϑοςἷ8] 85 ἱπ [ἢ δςο- 
ποπηιῖὶς ςοπϊοη οὗ ἴῃ σοι 7. [ἢ [Π6 σοοα ἔπηα σογΐηρ Ὠ6 
54γ5 ἢΐ8 Ρδορΐὶβθ ν1}} ἐπυΐε ευεγγ οη6 πὶς πεὶρλδοιγ μπᾶδν ἰδ υἷμά 
αμπᾶ ρον ἰμε βρ ἰγεθ. ΤῸ Ϊ58. ἰάγ}1Πς οομαϊομ 8 τοῦς ἔν ἀ6- 
βου δοαὰ ἰπ «ἢ. 8. 



1τόο ΖΕΓΒΑΕΒΙΑΗ 

Α ποοὰ ἐχεδηιρὶς οὗ ἰδς πηεῖϊμοα υκξεὰ Ὀγ ἴῃς οἱοΥ σοτητηεὨίδίοτβ ἰα βθθ ἱπ 
Θιοη ΔΓ δ ποίς οὐ ἰῃΐβ νόσβο, ἰῃ το δὲ δηάκ δὴ ἱπεύτηδιίίοη οὗ "τῆς εἰτοηυ- 
οὔκ ἐπάδανουγβ οὗ ἴῃ6 δροβίὶοβ δῃα οἱδοσ ῥγίπιϊ ἶνες ΓΟ γϑδης ἴο ςοηνοσὶ τδ6 
Βοδίδεη ποῦ]... ΤΕΥ ὅγε πεσε ἄσυγεά, ψ Ὡς τεϑεησ ἰη τὰς ἰσγαηαυ} 
δηὰ ρμἰεπίδουδηοββ οὗ ἐν δηρε 03] Ῥεδοε δηὰ υἱοβδίησ, 85 Ἵδ᾽ ἱηρ ἴο 41} ἴῃς τσᾶγ- 
ἑδτίηρσ τιθ ψὯο Ὠεεάεα βυςἢ} τε γεβπηεηὶ ἴῃ ἰἢς ἡουγπεν (Ὠγουρἢ [ε ἴο Ῥατγ- 
ἴδκε τὰ τποπὶ ἰπ δεῖς εαϑὲ δηὰ οοχιξογι ἰη ἰδῆς πιοδὶ δηά ἀγίηκ τπδῖ δηάυσο 
απο ἐνεσ  δεϊΐηρ 11. 

1. γλκ2.] ΘᾺ οπι.--ΤῊς δοοεπιυδοη τεχυΐγεβ [δι ἴῃς δροάοκίβ οὗ 
ἴῃς οοπαϊοηδὶ βεπίεηςς Ὀερὶη τ ἢ ΠΤ). ΤῊ Ϊ5 18 ἴῃ Βασιθοηγ ψ 1 (Πα 

7εν 158} ἰηϊεγργειδ οι οὗ [ῃς νεῖβε, δοςογαϊπρ ἰο ψϊςῆ ἰῆς ἤηδ] εἴδυο ἰ5 ἃ 
Ῥζοῃχίβς ἔοσ (ἢς ἑαΐυσε 6. 80 ΚΙΊ.; αἷϑο Οἵσ., ψῆο, βίπος ἣἢς ἀοα5 ποῖ ἴο]- 

ον ἰἢς εν ΐϑἢ ἱπιεγρσειϊδεοη, βδου!ά, στ Ἐ 9 δηά τηοβῖ τποάδση Ἔοχο- 

ξεῖεβ, ρἷδος ἴῃς πιδίη ὑδ5ς αἰΐεγ ἴῃς ἄσεῖ οσῦσ. Οὦὄὖ ἀἰϊνί65 [ῃ6 νεῖξς 
δἴτεσ 10}2 δπὰ τεδάβ Ὁ)) 88 ἴἢ ἴἴ σγεσε Ὁκι, (ἢυ8 ψτεβίηρ ἀϑυπάοσ ἔνο ρατ- 

8116] εἰαυϑεβ δῃὰ τηδκίηρ ἃ βεοοηὰ οοῃάϊοῃδὶ βεπίδηςς.--ιϑῦ 0] ΤΏοβς 
ψὯο τοηάογ ἰἢ6 ψοσζαὰ ΘΟΠΟΓΕΙοΘΪγ Ἐχρ δίη 1 88 δὴ Ασασηδίςεὰ ἔοστη οὗ ἴἰς 
τίς. Ηἰρῇ. 80 Βδὅ.1 1915. », Κὅ. 1. “4, 16, Βονγενοσ, ἴδε ὑσορδεὶ δαά 
ἰβῃθα ἰο υδς ἴδε οδυβαῦνε οὗ 155, ἢς που]ὰ παίῖυγα!]γ Βανα διηρίογεὰ 
ἴῃς τεχυΐδσ ἔοσγμι Βογα, 85 ἢς ἀο68 ἴῃ «19; δηὰ ἰξ ἢς μαά βϑουρῇὶ δὴ ἱπίσδη- 
βἰνςε ἔοσμι, Βς σουϊὰ ᾶνς ἰουπά (ῃς Ρὶ. οσ ἴῃς ΗΠ ὮΡ. τεδαὰγ ἰο ἢϊ5 μβδηά, 
Ὁ. Ἐς. 45, εἰς. ΟΙδ. Ὁ 3ε. ἀεγίνεβ (ῃς νγογά ἔγοτη ἃ βδυρροβεά ποῦῃ 22. 
50, 8ἰ3ο, Ενυ., Κόδ., τί, Ἰόνε, εἰ αἱ. ΤῊΪΒ5 οοπ)]εοίατε ἴα Κε8 ἔοσ σταηϊοὰ 
ἴῃς. οοτγσθοίηεθβϑ οὗ ἰῃς νος ἰϑαϊοη. 11 [8δί Ὀς ἱσπογοά, ἴἤοσε ἰβ Ὡοὸ ἀϊ81- 
εὐ ἱπ οοπηεοίηρ ἴῃς ρίνεη ἔοστη στ ἢ 550 τ ΒΙΟἢ δοίυδ!}}γ οσουγβ ἰπ 
τῆς τεσυϊγεὰ 5εη8ε. (ᾧ.. ]ου. 32 (- ΕΖ. 424. Το Ρ]., Ββοσενεσ, σουϊά ὃς 
ὈρῦπΌ. 50 5.8.135.1; 668. 5.2. ΕΚ... 80, δἰ5ο, Μδγοῖ, Ηουδ., Ηἰ., 

. ΚΙϊο., Ργαβ., Βγά., νε., Νον., Μαγῇ, Κιῖ,, εἰ αἱ.---8θ6. Το δοςοπιυδοη 

σνουὰ στεαυΐτε ἰδὲ πγκ δηὰ Ἴ)}) Ὀς οοηβϑίσυεα 85 νοςϑίνεβ, δηά (ἂς ἔοϊ- 
ἰονίης 329 δϑεηιβ ἴο τεϊηΐοτος (818 σεαυϊτετηεπί. 50 ὦ Ἐ Θ᾽ ὅ. ϑίηςε, 
δούσενογ, ἃ8 ἢ88 θθδη 5πόῦσῃ, ἴμοσο 15 ἢῸ στουηἃ ἰοῦ Ξξῃρροίηρ ἴῃς ρτορβεῖ 
ἴο δᾶνε [βουρῆϊί οὗ ] οδῆυδ 85 δοοοπιραηίεα Ὁ οἴδοῦ ῥγίεβῖβ, "2 ἰβ ὑσγοῦ- 
ΔΌΪ ἃ ἀϊξίος., δηὰ Ἴ)9».ν ἥν δὲ ρεηάεπί βυδ)εςῖ5 αηὰ ἴδε δηϊεοεάοηῖς οὗ 
ποῦ. ΤᾺ ργοποῦη Ξῃου]ὰ ΡΓΟΡΕεΥΙ͂Υ Ὀς ἴῃ ἴῃς 2ἀ ρεῖβ8.,---αηά ὦ [5 (δὶς 

τοδάϊηρ,---οὐυί ἴῃς υϑὲ οὗ ἴῃς [ῃϊγτὰ ἔογ (ἢ Βεοοῃά ἰ5 βυ ῃ!ς ΠΕ δἰϊεςιοὰ ἴο 
ψΔιτδηϊ 5 τοι ΠΟ ἴῃ (818 ἱπϑίδηςε. (γ. ΜΙ. 1 35, Ὀαϊ ἐβροςΐδ!]ν ΖΡ. 
21, Κὅ.1 8388 ε.»; ὍὭγ, 4194. Οὔ. 3, --ΠῸ.----2}. ΟἹ ἴῃς σεηυΐηοπεςα οὗ 

1815 εἶδυπς, δες ἴῃς σοτητηοπῖβ. [1 ͵5 Ἰηερεβίηρ, ἰῃ νἱοενν οὗ (ἢς τεπάογίησ 
εἰνδῃ ἴο πος ἰη ὦ ἃ; Ἡ θ᾽, [μδἱ ἴῃς τοοί ἔτοτηι τὶ ςἢ ἰξ σόα ἰῃ ὅγτ. τηθδὴ5 
σπέμε. ἴδ αἰγαρὶγ βυρϑέςυϊεβ προ. Οὐ ἴδε δοοεπιυδέοη οἵ (ἢς ποτὰ, 
8ες 6685.13». 4 ὦ) Β..-..9. Τῆς δοοεηϊτυδίίοη πιδῖκοϑ ν." ἃ οοσηρουηὰ ποζὴ- 
'π4] βθηΐεηςς, δηά [ἰ 845 οἰϊεποβδί Ὀθε 80 ἰσεδίεβα. 80 ἴδε Κτββ., συ., 
ἀὲ Ὁ., Μασοκ, Ηά., Κδῃ., ᾿ντὶ., εἰ αἱ. ΤΆ, Βονενεγ, ἰἢς βενδὴ ὀγξβ δ’ 
δενοη ἔδοςῖβ, 88 ᾶδονς δγψυςά, ἴῃς πιεπίίοη οὗ (ἢςῃῃ 5 οἔ 80 {{||ς ἱππροτ- 



4": 100 .14 τόιϊ 

ἴδηοε ἰπῃ σοι ρασίϑου υἱ ἢ (ἢ δηπουηποειηδηΐ [ἢδ [Ο]] ον 5, (δι 1 δου! ᾿ς 
᾿βσοσσῃ ἰπίο ἃ ρασεηίμεςίβ. ὅ0 Νεν., Εντν., Κα., Ρχγοβ., Οσ., Ἶε., Νον., 

Μασιὶ, ἐ' αἱ. Τῆς δὔβϑεηςς οὗ [ἃς οοπηοςοῖδνε Ὀεΐοσα "25 ἔδνουτβ [ἢΪ5 

Διτδηρζοσηδηῖϊ.---Ο}} ΤὨς ἀυ. ἴος ἴἢε ρὶ. (ᾧ(΄. Οε58. 145. . ΚΒ. Οἱ ἴδε 
δεπάεσ, βοὸς (ὐδβ.ῖ 13. 3. (ἡ), Ἡδρχε ἰΐ βϑεῃβ8 ἰἴὸ ὃὈς τη853ς.; 4|50 49.-- 

ῬΡο ὦ, καὶ ψηλαφήσω, σα, «Δλιδοῖθ, 85 ἰέ ἔγοτῃ το, ἑομοῖ, ἐασαημεηδ.--- 

Ἰ0] ὦ ρμγεῆχεβ πᾶσαν -- ὕ».---τν Θ, οσι -- κεῖη.---10. κιππ Ὁν] 
ΤΈΙΚ ἐχργεϑδίου 56δ 8 ἰο Μασίϊ ἰὸ θεῖα ἃ ἰδίε ἰδη; Ὀυΐ ᾿ἴ τγαϑ Ομ οἢ 
ἷῃ ἴ8ς ᾿Πογαῖυσε τ ἢ πος ἢ ΖΕεςατγίδἢ γγα5 ἔδυ αν. Ο. 15. α' 7ς. 4 
ἘΖ. 245. Μογσοονεσ, ἰΐ ἰηίτοάυςεβ ἃ ἀεβοσ ρου οὗ ἴδε ροοά ἔτης ίοτε- 
δε ΘὨ ΣΕΙΥ ἴῃ δοοοτά τ] ἰάεδ5 οὗ Ζεςβαγίδῃ. Οὔ. 8, 

(2) ΤΗῈ ΞΥΜΒΟΙΙ͂ΛΑΙ, ΟΑΝΌΕΓΙΑΒΒΕΌΜ (4. 56. ̓ 0 1), 

Τῆς ἰουγίῃ οδδρίεογ, ἴῃ 1(5 ργοϑθηΐ δυγδηροηγθηΐ, ἀο65 ποῖ δά ηγἱΐ 
οἵ δηδὶ γβῖβ, δυΐ, ἱξ νν. 5.19. 12 ὃς τειηονοά, ἰβεγα γοπιδίη8 ἃ βἰπιρὶς 
δηἃ ςοὨεγεηΐ δοςουηΐ οὗ [6 δέ οὗ Ζεοδαγ Δ} 8 νἱβίοῃβ. [ἢ ἴΐ ἢδ 
8665 ἃ ἰΔπιρ 1 βονθη Πρῃίβ, Πδηκοα Ὁγ ἔο οἶἷνα ἰγθθβ, δῃά σο- 
ςδἶνε8 ἔγοτα [5 δἰϊεπάδηξ δη ἱπίογργείδοη οἱ (6 (Πΐηρβ ἴῃ 8 ὑγα- 
βοη(ο. 

1. ΤῊ ρῥγορβεῖ ρἶναϑ δἰ5β γεδάθγβ ἴο υπάἀεγβίδης (ἢ δὶ ἴΠ6Γ6 τγὰ5 δῇ 
ἱπίογνδὶ Ὀείσγθθῃ ἰδ6 ἰουγίἢ νἱβίοῃ δῃὰ (ἢ6 ομα δρουΐϊ ἰο ΡῈ ἀθ- 
βεσροα, ἀυγίηρ τς ἢ [6] πο ἃ 5βίδία οὗ υποοῃβοίοιιϑηθϑβ ἴο ἢΐ5 

δυιτουηάϊΐηργθΒ. ΤῊΪΒ 5668 (ὁ Ὦανε Ὀδθὴ ἰἢδ οᾶ56, 4130, ἰο 8016 
εχίεῃϊ, δἰΐογ δδεὴ οἱ ἰῃς ἢγβί (ἤγθα ν᾽ βίοῃβ; ἴογ, ἱξ ν}}} Ὀ6 Γοιηθιη- 
Ὀετοά, ἢς Βαά ἰο οοῃμοεηίγαϊε ἢΐ5 δἰἰεη του ΡΟΏ, οὐ ἢᾶνο ἴΐ ἀϊγοοίοα 
ἰογαγά, δος ΠΟῪ νἱ᾽βίοη. (. 41. δ χἴ. ΤὨΘ ἰοίτὴβ ἤσγα υβοὰ 
(ΟὨΗ͂ΣΤΩ ΟΠ6 ἰῃ δοἢ δὴ ἰπίογοηςθ. ΤΆθ, Ὧδ 584γ5, ἐμ ἀπρεὶ ἐμαὶ 
τοας σρεακὶπρ τὴ, τις ἀραὶ (ἰϊ., γοίεγηεά απ) γομδεᾶ πιο, ἰΠαϊ 13, 

ίογ ἃ βεςοῃά, ἰξ ποί ἔοῦ ἃ ἰουγἢ! ἔπηθ. Νοῖ ἴδδἴ ἢδ τγὰβ δϑίθερ, 85 
Αὔεῃ ΕΖγα δηὰ οἰδεγβ Ἄχρί δίῃ; (ἢ σοι ρδγβοη δ ΘΙΏΡΪΟΥΒ, ἐἶξε α 
"παη ἐμαὶ ὶς γομδεᾶ ὕγοηι οἰδερ, ἰοτ ᾽ὰ 5 βϑιοἢ 8ῃ ἱμίεγργείδοη. Ῥεῖ- 
8δρ5 ὃς πνουἹὰ Πανο 8βαἰὰ (αἱ ἢς εὰ ἔΔ4]]16ἢ ᾿ηἰο ἃ γονεσῖε ονεῦ ἰῃ 6 
(Ὠΐηρβ ὑγενίουϑὶγ γενθαϊεά, ΒΒ ἰἢδί 85 ἱΐ τηδύ, 6 γγα8 1ογουὮ ]ν 
διἰεγί, 45 ἢΪ5 αι 65 1008 ἅτε σδἱουϊδίοα ἰο βῆον,, θη (ἢ 6 ἰηἰογργείογ 
δ ἀγεβϑοὰ Ὠΐπη.---2. [ἢ (86 ρῥγδοβαϊηρ ν᾽ ϑίοπϑ (86 ργορβδεῖ, ψβθη ἢς 
..45 ΞΡοΚεϑῇ δὲ 811, 45 ορεῃϑὰ (ες οοῃνεγβδῦοη. ΤὨΐβ της [ἢ 6 
ἱπίεσργείοσ 18 γργεϑοηίοα ἃ5 δ] πΊ0]Δ(ἴηρ 18 συγ 5 ΟΥ̓ δϑκίην, 
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Ἡν καὲ 5εεεὶ ἐποιιῦ ΙῈ τΟΡΙγ ἴδ 6 ργορδεῖ ἀδϑοῦῖθ68 α ζα, οἵ, Τίογα 
Ῥγϑοΐίβεϊυ, ἃ οδηἀοίδργυμῃ. [11 ἰβ αἱ ροϊά διὰ ἢ85 α δοιυΐ ἴοτ ΟἹ] αἱ 

ἐς ἰοῦ, ἴῃ αἱ 15, ἂἱ (86 ἰορ οὗ 86 υρτῖρῃϊ 5ῃα.{ (δὶ βυρροτγίβ ἴ86 ψο]ς8 
βίσυςίυγο. ὙΠΟΙΘῈ ἃζὸ σευ ρῶς οα ἡ. ΤὨδ ρῥγορδεῖ ἀοεβ ποῖ 
ΒΔΥ ΠΟῪ (6586 ᾿Ιρἢ 5 8.6 διγτδηρθά, Ὀαΐ ἰΐ 18 οἴεδγ (δὶ {86 οουἹὰ 
Ὠοῖ ᾶνε θδδὴ ρ]δοε ἰῃ ἃ βἰηρ)6 σοῦν, {ὸ ἴ8οϑβϑε οὗ (ἢ ςδῃμα εἰ δΌγιιηι 
ἀοϑογ θεά ἰῃ Εχ. δεῖ. τ πουΐ οτοναΐην ἴῃς Ὀον] οὐ οὗ ροβἰ ἴοη.Ἑ 
ΤὨΘ 5ρ]εβὲ δηὰ τηοϑὲ ἡδίυγαὶ διτδηρεγηθηΐ νουἹά Ὀ6 (μδὶ ἴῃ ἃ 
εἴγοῖα δρουῖ [86 Ὀον], ΟἹ. ΔγΓι8 οὗ 648] ἰεησίῃ Ὀγαηομίηρ δ τεσιι- 
ἴδγ ἱπίεγναβ ἔγοσα (86 Ἴθηΐγαὶ βῃδίξ, δηὰ (ἢΐβ 15 ρσοῦδυ [86 οπα 
(8αῖ (8 ρῥσορδεῖ δὰ ἴῃ πη, βἰηοα Ὧ6 56 6:15 ἰοὸ ἢᾶνα ἰπουφῃῖ οἵ 
(86 Ἰατπὴρ 85 βῃρα δίῃ 115 ταγβ, ποῖ, {πκ6 ἰῃαἱ οὗ ἴῃς ἱΔὈογηδοῖςα, ἴῃ 
ΟἿΪΥ οπε αϊγοςοη, Ὀαΐ ἰονγαγά 411} (Ὡς ρΡοΐηί5 οἱ ἴῃς οογηραβ5. (Οἵ. 
ν.ἿὉ Ἐχ͵ ,ηοΞ. Τῆς ἰρῃ 5 [μοιηβεῖνεϑ πηυϑὶ ἢᾶνὸ Ῥθ θη νΟΓΥ 5ἰπηρῖς,--- 
8018}, 5} 411οὁνὺ νε8565 οὗ (πε 586}} βϑῆδρε 51] 5οϑῃ ἴῃ Ῥϑ]βης,--- ἢ 
ἃ ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓658 ἀδνεϊοραὰ 1ἱρ δ [86 παύτοῦγεσ, ουΐεῦ εηά, ἔγομι τσ ΪΟἢ 

[86 ψίοκ ρῥγο)]θοϊθα. Το Ἰὲρῃ5 οὗ (Ὡς Ἑοδηάοϊαῦγυμι οὗ [Π6 ἴδ θεγ- 
8016 τόσο ἱηάϊν τι] τεοθρίδοϊεβ ίοσ (Βς οἱ (6 Ὀυπιοά. ΤῊΣ 
οἕς (μαἰ Ζεςδιαγδῇῃ 584}07 ῃδὰ Ξευεμ ῥίῥες ζογ (4 δοιοΐ αἱ ἐΐς ἰοῦ, ὉΥ͂ 
ΨὮΙΟὮ [818 γαβοσνοῖγ νγν88 οοηποςίοα τὴ ἢ (86 ϑενθῇ δ οἰ γο ην Πρμ (5, 
δηά ἴΠ686 ρΐἷρεβ ψεγα ἱπάεροπάεηϊ οὗ [Π6 ἄττὴβ8 οἡ Μἢΐοἢ [6 ΠΡΉ 5 
ΕΓ βυρρογίοα.---΄.. ΕΠΏΔΙγ, ([Βογα εγα ἔπυο οἷἦυδ ἔγόες ὃγ ,, ποῖ, 
85 ἴῃ ἴῃς Μαϑβϑογείς ἰοχὶ, ΕΥ̓ ἴῃς ὈΟΥ], ἰοῦ [86 ρυγροβε οἵ Ξυρρὶ γίηρ 
ἴς ἢ οἷ, ἃ85 (6 ἰδίϑγ διυιίθοσ ψῶο ἰηβογίοα ν. 13 αἰϑο ἰϑδοῇ65,-- 

80. ἰηἰεγρτζοίδιίοη ἑοσγθί θη Ὦγ νν. 'Ὁ- 1.,-τ-ραυΐ, 45 ἴῃ ν. 13, ̓ γ ἰῃς 
σδηοἰδόγυμη, σης οπ ἰδ γίρ᾽ οἵ (δε ἰαραιῤ, αμπά πε οπ ἐδ ἰϑ οἵ ἐ!. 

1 ἀοε8 ποίΐ ρρδᾶγ ψθϑίθ ον [8686 ἰγεα5, 4150, Ἔα τηδάς οἱ Ζ0]4 ΟΥ 
ποῖ. ἴπ δὴγ (886, ἰΠ6Ὺ σψεγὰ ργοῦδοὶγ Ραΐ αἰτπιϊπυθῦνε ᾿ἰπιᾶσεβ οἵ 
(86 [ἷηρϑ 86} σψεγὰ ἰηἰοηἀ δα ἰο τεργεϑεηῖ; ίογ ἰξ νου] ηοΐ δᾶνα 
ἄοπε ἴο τπηδῖκο ἐμ 6 πὶ ονεγίορ ἰδ οδπ οἰδθγυμ, 85 ἰΠ6γΥ ἀο ἴῃ 8 
Ρἱοίαγο. (ἡ ν. ". 

4, ΤὨε νἱΞβίοῃ, 85 ι5ἱ ἐχραἰη δ, πλαῖκ65 ἃ βίτηρὶς δηά ἱπις Ὁ] 6 
Ρἰοεῖαγθ. ΤὨο οδ]εςΐ οὗ ἴῃς ρῥγορδοεῖ, δονγενοῦ, τνγὰ8 ποίΐ ἰο δηΐζοσ- 
(δίῃ, Ὀυϊ ἰο ἱπβίγυςϊ, Ηδῆςα 6 ΓΕΡΓΟβθη 5 Ὠΐπ15617 ἃ8 βαγίηρ ἰο (ἢ 6 
ἰηἰογργείοσ, δὲν, τυλαὶ αγε ἐμέδεῦ ποῖ [ῃ6 οἷἶνα (668 ΟὨΪΥ, Ὀυὶ (ἢς 

ναγίουβ ἔδδίιτοβ οὗ ἴΠ6 νἱβίοη.  ηδί ἀο [ἢ 6  πηδϑὴ "---ὅ. ἩΠ- 

ὅδε τίεαϊ, πδο ρίδοα ἰδ6 στῆ οὉ δῷ δῖτὸ εσιεοδίηφ δεῖ τὰ ἔτος ἰὃς ἴορ οἱ ἴδε εἰλοῖε, 
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ἐτγίο [86 ἱπίογργείεσ Ὧ85 δἰγσγαγβ γεβροηἀ θα δὲ ὁῇοθ ἴο ἴΠ6 ρσόρῇοἢ8 
ἀεβῖγο ἴογ ἱπίοστηδίοη. ΤὨΪβ ἔμπα Β6 ἀοίαγβ 18 δϑοσ, (808 ἰη- 
«Τοδϑὶηρ [6 5 5ρ6Ώ86, ΟΥ̓ 1 ΠΊ56}{ Δϑκίηρ ἃ αυεσϑίίοι ψϊςἢ ρογθδρ8 
ΠᾺΡ] 65 ἴῃδἱ [26 Ρῥγορδεῖ βῃουϊ ἃ ἴᾶνα Ὀθθὴ 80 ]6 ἰο αἴβοονεγ (ἢ ς 
τσ ηΐηρ οὗ ἴδ ν᾽ϑίοη ψὶΐδοιιϊ δ 5ϑἰβίδηςς, Κηοιυεοί ἰποις ποὶ τυμαΐ 
ἐμεσε αγεῦ Βαυϊῖὶ (ῃ6 ῥγορδεοῖ ῥτγοίεϑίβ 818 ἱφποσγδηςβ.-- -θ 5, Τ θη 
ἦε, ἴῃ: ἱπίεγρσοίοσ, σμειυεγεά απὰ ταἰά. ΤΏεβε ψογάβ ββου!ὰ ἰῃ- 
τοάτπος (ἢ οχρδηδίοῃ ἀεϑῖγοὰ Ὁγ ἴῃ6 ργορῃβεῖ. ὮΝαι ἴοϊοννβ 
ἷ9 ηοῖ βΒ0ςἢ; 8η ἐΧρΙδηδοῃ. [ἢ ἰδςΐ, 1 Β48 ἢο Δρραγεῃΐϊ οοῃπθοίοῃ 

ΜΠ 186 νἱβίοη, Ὀαΐ 18 ἃ τογε αἰγεςὶ δηά ὄχρ] ἰοῖί πηθϑϑαρα ΟἹ ἃ ἀΪ- 
[ἐγεηΐ βυ]εςῖ, τεσεῖνοα υπάογ οηὔγεϊγ αἰ ογοηὶ ςομϊ ὔοηβ. Οἱ 
[6 ἢγβὲ ροϊπί ῃοΐε [6 Ἔχργεββίοῃ, “τὃς ποσζά οἱ Ὑδηνθῆ οδπ)Ὲ ἴο 
πη6,᾽ ἴῃ ν. ὅ, Ὡς ἢ 15 τορυ Δ Υν υϑοα ἰο ἱπίτοάτπιος πιοββαρθ5 Οὐ δῖ 6 
186 νἱϑίοῃβ. ((΄. 65 γ" 8: 15... Οη ἰδ βθοοῃά οὔϑβογνε ἰπαΐ, ψ 16 
(15 ν᾽ϑίοῃῃ. 88 Ἔνθ ΠΕΥ ἰηἰεηάεά ἴἰο βἰγεησίμοη (ἢ6 δαπάβ οἱ Ὀοιἢ 
186 φονθῦθποῦ δηά ἴῃς εἰρὴ ῥγίεϑδί, ἰῃ νν. δββιῖ0ο8 [ῃ}6. ΙΟΥΤΊΘΓ οΟτ- 
Ὀ]οἰοὶν εοἰΐρϑεβ [Π6 Ἰατίεγσ. Οὐ (86 οὔθ νεῦβ868, 566 ΡΡ. 1:90 7. 
--100. ΤὨς ΓΕΡΙΥ οἵ [πε ἱπίογργοίοσ 15 ποῖ ἰοϑί. [{ 18 οοῃμίδί θά, 88 
25 βυρρεοβίοα δἵ (ῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴῃς σῃδρίεγ, ἴῃ (ἢ Ἰα(εΓ ἢ 4} οἱ 
1}}15 νεγβα ἴῃ [6 ννογάβ, Τ 656 ϑσευεῃ ατγέ {16 6γες οἵ Υαλιυεῖ τυαη- 
ἀεγὶμρ ἐπγομρ ἐδς φαγίμ. "ΤῺΘ βενεὴ ἴο ψ Ὡς (6 ἰμιογργείεσ γὸ- 
ἴοΓ5 ἄσε, οὗ οουζϑε, ἴῃ 6 βονεῇ ᾿ἰρῃ 5 ου [6 οδπμ οἰ Όσγια. ὙΤΏΘΥ ἱδκα 
[86 ρῥΐἷδοθ οὗ 6 Πογβϑογθθῃ οἡ “"ἤοσβῈ8 ΔΎ, οποβίηυς δηὰ νη ϊί6᾽ 
“ἐβρηΐ ἴο (ΓΆνΟΓβα (ῃ6 δαγίι,᾽᾽ (δαὶ ΔρΡϑᾶγ ἰῃ (ῃς Βτϑὶ νἱβίοῃ, τῇ -, 
ϑυτη ΡΟ ]151ηρ, ἰκὸ ἴθ, [86 οἸη βοίθηςε οὗ Ὑδνγεῃ. ῬΆΪο (7,10 
ἐς ἐδια Πεὶν οἵ ἀὐνῖπε ἐπὲπρε } χὶν.) δηά 7οβερῆιυβ (4η:., ἢ], 6, 7; 7, 7) 
Ἡΐαῦς, Υ, 5, 5) 5807 ἰῃ ἰῃς ᾿ἰχῃ 5 οὗ (6 ςΔῃ οἰ Όγυτ ἴῃ (ἢ (οπρ]8 

5 γ1 0015 οὗ 86 ρῥ]Δηείβ, ἱπο υὐϊΐηρ [Π6 βυη δηὰ ἴῃ οοβ. ΟὐηκΕ] 
δηᾶ οἴδεῦβ δάορί (5 νίενν, δηδϊηρ Πογα δηοίμοσ ἰηβίδηος οἱ ἴῃς 
8816 5710 1183: δηὰ ἰπ Ὀοϊῃ ενϊάδηςε οὗ ἴῃ6 ἀερεηάσηςε οἵ [6 
Ηοῦτγονγβ οὐ ἰπ6 Βαρυ]οηΐδηβ. Ὁ ΤὨς αἰ βογοηςα Ὀαΐνγθθῃ (ἢ 6ΠῚ, 

(ΠΥ 838, τεβεοοῖβ ἃ ναγδίοῃ, οἴμοσυγῖβα γ1ὲ}} διἰεβϑίθα, ἰὰ ἴῃ 6 γϑὴῖκ 
οἵ ἴῃς ρἰαῃεῖβ ἱπ (ῃ6 Βαρυ]οηΐδη ϑγϑβίθηι; [ἢ 6 δι: ϑοιῃ τη68 Ὀεΐηρ 
Ρἰαοοά ἴῃ ἰῃς τά α]6, δηἀ ϑοπηεπ165 δἱ ἴῃ ορ!ηηίην, οὗ ἴῃς 151. 
Νοῦν, 1 σδυ ψε]] Ὀ6 (δαὶ 186 Ἑ᾿δῃάθϊδογυμι τ τ ϑενε Ὀγδηςοῆ 68 
δὰ ἰἴ5 οΥ ρ΄ 85 ἃ ΒγτηΡ ο 8] γεργοϑοη λοι οἱ ἴῃ 6 ῥΙδηείβ ἰῃ ΒΑΡγ- 

Φ Ουηκεῖ͵ δεύδῥναξ νά Οἤαος, 130. Ἐ7δέὲά., τ27. 
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Ἰοῃΐδ,---ἴῃς δες (μι 1 ἀἸά ποῖ ἀρρϑδᾶγ διηοὴρ (6 Ηδῦγονβ υη8]] 
δίζογ (6 ΕΧΙΘΈ 5ΘοΓῺ5 ἰοὸ ἕδνουγ [μδὶ ΟΡΙ πΙοΏ;---ουί 1 ἀοε5 ποῖ ὈΥ͂ 
ΔΩΥ ΤΊ6ΔΠ5 [ΟἸ]ονν (δι, θη (Πογ Ὀοττοιγοα 1ξ, ἰΠοΥ δάορίοα Ὑὑ1 ἱἱ 
ἴῃ 4645 (δι ἰξ Βδὰ ῥγενίουϑ!υ γεργοϑθοηϊθά. Α ἷηϊ οἱ ἰἢς οοη- 
{ΓΤῪ ΤΩΔΥ Ὧδδ ἰουῃά ἰῃ (6 ρῥἷδος [86 Ὺ χανε 1ἴ ἴὰ (86 ει ρὶθ, διηοης 
ἴδε ξυσπιΐζαγε οὗ [ἢ6 δηΐ6- δα Ρεν οὗ [εἰς Ὠεῖγ. (Κ΄. Ἐχ. 4038. 
Νοίο, 4150, (δὶ Ζοοδδγδἢ 5 σδη οἰ ογυπι Γοργαβεηῖβ, ἢοΐ ἃ τυ} - 

Οἷς βυ]εςΐ, θυϊ ἃ 5ηρὶα Ρδγβοῃ δ τυ ἴῃ (ἢ 6 τη 1014 Ἔχογοΐβα οὗ ομ 6 
οὗ ἢἷ8 αἰπἱρυΐο5. [{ 5 (ῃογείοσε ργοῦδοϊς (πδϊ, 1 (6 ρτορμεῖ νγὰβ8 
οΟὨ βου 5 οὗ υβἷηρ ἃ 5γΥ120 0] ἔογ ἰῃ6 ρ]Δηεῖβ, ἢς ἰδουρσῆϊ οὗ ΒΘ: 85 
οὈ͵θοῖβ ΟΣ ρόνγεγβ βυροσγάϊηδία ἴο, δηὰ ἀδρεοηάεηΐ οὔ, Ὑδην ἢ, 
(8ς ἀοά οἵ ἀοάβ. Ηδς ςογίδίηΪΥ ρῖνοβ ἢο Ὠἰηΐ οὗ {ΠΕΡ ΓΚ 85 το- 
Ἰαϊοα ἰο οῃς δηοίδεσ, ἴοσ, ἃ5 ἢ85 Ὀδεὴ βῆονῃ, 6 πηυξῖ ἢᾶνε ἰδουρῃϊ 
οὗ [86 Ἰρἢ 5 848 ἰοστηΐηρ, ποῖ, 85 σηκοὶ 56 6 158 ἴο ϑΡΡοΒδ, ἃ βἰηρὶς 
1ης6, Ὀαΐ ἃ εἰγοῖα δρουΐ ἴῃ 6 πηαΐηῃ βῃδίζ. 

11. Το ἱπίογργείοσ 88 [8.8 ἴδ σοι βηδά Ὠἰτηβο] ἰο (ἢ 6 οδηάεἶδ- 
ὑγσια. ΤὍΤῆε οἶἶνε ἰγΓε68 οἡ εἰϊπεγ 5ἰά6 οἱ 1ἴ τοσηδίῃ ἴο Ὀ6 Ἔχρ δὶπρά. 
ΤὨς ῥσγορβδεὶ ἰμεγείοσγε 85Κ5, 7 λα αγε {656 ἔτυο οἷδνε ἰγέες ομ ἐ}6 

γέρ! οὐ {1Φ ἰανερ απά οπ {ἰ}ε ἰ6{|}---1 2 ..0ΕΑΧ. τορὶΡ βῃου]ὰ ἴο]]ονν δὲ 
ΟΏςΒ, 858 ἱῃ [Π6 456 οὗ 6 γβὶ αυοϑάοῃ, ὄνθη 18 (6 ἀεβίγοὰ ἰη- 
ἰοστηδύοῃ δὲ ἀοίαγοα. [Ιῃ 118 ρίδος ἰἢς Μαβϑθογοϊς ἰοχὶ ἢ88 ἃ 860- 
οπμὰ αᾳυκδίιίΐοῃ ὈΥ 186 Ὀγορδδῖ οοπίδίηἰηρ 6ἰεπηεη 8 ποῖ ἰῃ (ἢς ἀ6- 

βογροῃ οὗ νν. 2". [Ιἢ (ὃς ἢγϑὲ ρίδοα, ἴβθγε γα μύο ὄγαηποδες οἵ 
ἐ1ε οἰἶνε ἰγεες ἴο ΜΈΏΪΟὮ 5ρεςοϊαὶ δἰζοπίοιῃ 18 ἀϊγοοίοα. ΤὨδ ἰησο- 
ἀυςίοῃ οἱἉ (8 ἀείἰΔ}}, ἰῃ 1561}, 15 μοι ἢ ἴο Ἔχοῖα βϑυβρίοίοη τ] ἢ 
Γοΐεγεησα ἴο ἰῃ6 ροηυηοηθββ οἱ (ῃ6 ρᾶββϑᾶρθ. ΤῊΐβ βυβρίοΐοι 18 
οοηδβιτηθα ΌΥ (δ6 ενϊάοης ἀϊνεγροηςα ἴῃ ἰδουρῆς Ὀεῦθθῃ ἰἰ δηὰ 
(δε οεοηίεχίέ. ΤὨε ἱπιεγροϊδίοη βϑεθτηβ ἰοὸ ἢᾶνα δε βιιρραϑίοα ὈΥ͂ 
ἃ τηϊϑίδ Κα σοῃοογηΐηρ ἴῃς ΟἸἶνα ἰγθοβ. [Ιἡ ν. ᾽' [ΠΘῪ γα οδ θα “5088 
οἱ οἱ]. ΤὍμὲ δυίδογ οἵ (ῃΐ5 νεγβε, εἰἴῆοῦ Ἱἱρποῦηρ (ἢ6 ΡΓΟΡΒ οί 8 
οὐ ἘΧΡΙΔηδίίοη, ΟΥ̓ πιϑιπαἀογϑίδηἀϊηρ ἴἴ, ΔΡΡΑΓΘΆΓΪΥ ἴοοὸῖκ 1Π 6868 
{Γ668 ἴοΥ ἴῃ6 ϑουγοῦβ οὗ (πε οἱ] ἴογ ἴῃς ᾿Ιρῃ5 οὗ (Ὡς “ΔΘ ΓΙ. 
ΤὭΏρΩ, βοοίηρ (ἢδι ἰΠ6ΓῈ 5 ἢ0 οομηδοίοῃ Ὀεΐτννεεη ἰΠθπ δηα (ἢ 6 

άταρ, ἢὯδ6 τεπιθαϊθα 1815 ϑῃρροβθά ονογβίσῃξ Ὁ ἀδϑοσὶ δίῃ ἵἔνο 
Ὀγδηοἢ 685, Ομ 6 ἔτοπι εδοἢ οὗ [Π6 ἰγ668, ἃ8 μεϊά ὃγ, 11ϊ., ἐπ με παμά οἵ, 

ΦΤη ϑοϊοπιοῦ ' ἰεπιρὶς ἴτς Ηοΐγ Ῥίαςε τᾶς ἰρμιοὰ ὮὉν ἴδῃ βϑερασαῖε δῃὰ ἰμερεσεηὶ ἰδιηρα. 
Ομ τ Κ. η9. 
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ἐμὲ πυο ροίάεμ ςῥομὲς ἰμπαὲ ἀΐδολπαγρε ῆο {6 ροίάοῃ ὑοιυΙ. ΤὨΘ το- 

5}}{ 15. ἃ σομρ]είεῖν δυϊοπηγδίϊς οοηίσίνδηςς ΜὩ]Οἢ ΡΓΟΌΔΌΪ βεοτηοά 
ἴο [ἢ ρ]οβϑαῖου ἃ γσγεδὶ τ ρσονοιγθηΐ οἡ (6 ογἱρίηαὶ, θυΐ ψΏΪΟΏ, 88 

0111 ΔΡΡΘΆΓ, γΘ}]Ὺ τανογϑεβ (ἢ ἰπουρῃί ἰμαὶ ΖΕεςδαγίδῃ ἱπίοηοά 
ίο 1Πυϑίταίε.---18. ΤῊΪ5 νεγβα ἰ5 (ἢ 6 ῬΓΟΡΕΓ δηὰ πδίυγαὶ οομ πιᾶ- 
οῃ οὗ ν. “, σογγεβροῃάϊηρ, ὀχοθρί ἴῃ [86 ἱμίγοα ςίογυ αἶδιιβθ, ἴὸ 
ν. δ, Ο (δα ἰοχί, 566 (ἢ οτἰςα] ποί65.--14, ΤῊΣ ῥγορδεὶ ἢδν- 
ἵπρ ἀραΐῃ ρῥτγοίεϑδίεα ἢΪ5 ἱρμοόγδηςθ, (6 ἱπίογργθοίοσ ργοσθθαβ ἴο 6χ- 
Ρἰαίη τς 5ἰρτιίβοδηςς οὗ ἰἢ6 ἔνο οἷϊνε ἰγθθϑ. ὍΠ6θ6 ίτθαθβ, (ῃβη, 
ΔΙῸ 5 ΡΟ] 1.8], 85 γ76]] 85 (ἢ ἰΙάσηρ. ΤὨΘ ἱπίογργείοσ 5άγ5, ΠΠΈΘ γα ]υ, 
(δαὶ [Β6Υ ἅγὸ σοῆς οἵ οἱ. ΤὨΪ5 ἐχργεββίοη Ῥϑίοῃρβ ἰο ἃ οἶδββ8 οἵ 
οὐθη 4115π|5 ἰγεχυοηΐ ἱῃ ἴῃς ΒΙΡ]6. 866 “βοῇ οὗ τιϊραϊ, 1: Κὶ. τ4ῇ, 

“8005 οὗ 0] 76. 485, εἰς. [Ιῃ ἰμι656 “8568 [6 ΡΟΓβοῚ οὗ (μίηρ 
ἴῃ χιεβίίοη 5 οοῃςεῖνοα 85 δῃ Ἵσϑαρ]ο οὗ [ἢ βἰδῖθ ογ αὐ8]}} ὴ}ὺ ἀ46- 
ποίοα Ὀγ ἰμ6 ἀερεπάσῃϊς που, ἴΠ6 “΄5οὴ οὗ πιῖρῃ ς᾽ Ῥεΐηρ 5 ΡΙγ ἃ 
ΤΑΙ τηδῃ, εἰς. [πῃ 15. οὗ ἃ ἢ}}]} 18 σδ θὰ 4 “βοῇ οἱ [βίῃ 655,᾽ 
ἀου ε1655 θθοδιιβα 1 τγὰ8 ρου δυγ (ογ]6. ΤΠ Ρῆγαϑο σορς οὗ 
οἱ!, ἰΒεγείοσε, νόου πδίυγα! ν θη ργοάπςεῦβ οἵ οἷ]; Ὀυΐ 4 Ηε- 
τον ςουά ι.56 ἰὲ οὗ ΔηΥ ἰΒΐηρ ΟΥ ρούϑοῃ ἢ ΜὮΣΟἢ ΟΥ τ ῇοη ΟἹ] 
γΙΔ5 δϑϑοςσίδίεα ἴῃ ἢΪ58 σηϊπὰ. [Ιη (ἢ}15 οᾶϑ6 ἐΐ γείθγβ ἴο Ῥθύβϑοῃβ Ἷοῇ- 
βοοσγαίθα, 48 Κίηρθ δηὰ ρῥγδϑίβ ψεγα διηοηρ ἰῃ6 ΗΘΡγεβ, ἰο ἰῃς 6Χο- 

ουὔοῃ οὗ δἰχῇ [υποίοηβ ὈΥ Ὀεΐηρ δηοίϊηιθα ἢ οἱ]. ΤῬὍὨΘ ἱπίεγ- 
Ργείοσ ἀοα5 ποί [611 Ζεομαγίδῃ νῇο {μ686 ἔνο σηποΐμοά ΟἼ65 δα, 
Ῥαϊ (ῃ6 ρτχορδεῖ δὰ ῃο αἰ βου Υ ἴῃ Ἰἀο πα γίης ἴἤεα. ΝΟΣ 888 [86 

τηοάογῃ τεδάοσ. ὙΠ ἰδοὶ [δὶ ἴΠ6ΓῈ ἃζὰ ὕτνγο ἱπητη Ἰλίου ϑὺρ- 
δεϑῖβ [6 Π8π|658 οὗ ΖεΓυῦΡΑΡεϊ, (μ6 Πογ Δ ΓῪ ῥγηςο, δη 7οβῃυδ, 
(6 ΒεγοαΣ Δ ΓῪ δἰσῃ ῥγοβὶ, θοΐ ἢ οὗ νοὶ δὰ Ὀδεδη, Οὗ ψγογα ἴο Ὀσ, 
δηοϊηἰδα ἴογ (ἢεὶγ οοο5. ΤΠ ἀοϑογρενο οἰδυ56, 4150, 15 (6 ΠῚ, 

ἴογ ἴῃ 47, ἴἃ Μ}1] 6 ταπηθρογοά, 7οβῆυδα τνᾶ8 ὑσογηϑθα ἃςοθ85 ἴο 
ἴῃς ἱπιτηοάϊδία ργέϑεηςς οὗ ὙδῆνθὮ, δπα σογίδ Ὺ Ζοοδβαγδῃ αἷα 
ποί τεραγὰ Ζεγιθαῦθ6Ι] 88 ΔΩ 6858 ΟΓΩΥ οἱ (Π6 αἰνίηα ἰανουγ. 
(Ζ. νν. 1: "Ὴξ. 22. ΤὌΒε οἷΐνε γεεβ, (μη, βυταθο 156 ἴῃς δϑϑοοίαϊθα 
Ἰεδάοτς, δηά ἰμοῖγ ροβι ὕοῃ οἡ οἰ οῦ 5146 οἵ {π6 Ἰατὰρ ψἱ ἢ 115 βανθῃ 

Ἰρμῖ5 ᾿ηθδῃβ ἰμαΐ [ΠΟΥ ΘΏ͵ΟΥ ἴῃς 5ρεςὶδὶ ἔδνουσ, ργοϊεσὔοῃ δηὰ 

4 Μρηιίσε βῃουϊά ὃς τηδάε οὗ (δε ἱπιεγργείδιοῃ δὐορίεά Ὁ Βδυτησατγίεῃ δηὰ ἃ ἰενν οἴδετα, 

δοοοείϊης ἰο πιρῖςϊ ἰ8ε5ς ὑνο 5οῦ5 οἱ οἱὐϊ ἀγε ἴῃς ὑγορμεῖβ Ηαφραὶ δηὰ Ζεςδβαγίδῃ, βίηςε ἰΐ ἂρ- 

Ῥεδτβ ἴο ὃς [πε Να5:5 οὐ ἴῃς αἰϊυκίου ἰο [Βς οἷἶΐνε ἴγεεβ ἰῃ Εδν, 1188-, 
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8.55: βίδῃςβ οἱ Ὑδηνε, ἰο ΒΟΙΣ ἰβ ὮΟΓῈ δϑογί θα ογηηϊροίθηςθ 85 
7Ὲ}1 88 οχηηἰϑείθηςθ. Τῆς οεἴεςί οὗ βιιο ἢ ἰεβοΐηρ οδΔἢ ΘΑϑΙΪγ Ὀς 
ἱπηαρίποα. [{ πγυδῖ ἢδνε σταδῖγ ἐποοιγαροά (ἢ 6 Ιοδά 6 γα ἐμοιηβοῖναβ 

δηἃ γγεδίν ἱπογεαϑο {πεὶγ ἰηβυφηςς τὶ [οῖγ [ο]}οὕγοῦβ, (ἢ 8 
ἀοΌΙΥ αϑοοηρ (ἢς εηἰεγργίϑα ἤθη ἴῃ ὑσόζτγεββ, ἰῃ6 γοβϑίογδ θη οἵ 
(86 ἡδύοῃδὶ 5δηοί Δ ΓΥ. 

1. 29. Ου ἴδῃς δαάνοσ δὶ υ86 οἱ (Πἷ5 νὉ., 58ες (65. 1 19. 5 ω)..«2. Ἐκ 
50 ὥλθ, Αἢ ενϊάδηϊ πιϊϑίακο. Οτ., νυ ἢ ἃ τυ τυᾶς οὗ πι55., Ἴθκι. 850 

ΦΙΒΓΈ Κα ὅ.--- Ὁ] ΤὨς σομβίσ. θείοσε ἃ ἀδρεηάδηϊ ποζηΐηλὶ βεηίδηςεα. 
(ὦ. ἀε5. }9 α),-ὁ 2) ΤῊ ἴοστα μ85 Ὀθθη ἀεγίνεά ἔσο ἃ Βγροίμειοδ) Ὁ} 
“Π).. 50 ΚΙ, Μδυ,, Κε., Ηά,, εἰ αἱ.; Ὀυϊ, βίποε δὲ ἀοα5 ποῖ ὁζοὺσ, δὰ 
τ ἄοεβ, ποί οπἱῃ ἴῃ ν. 3, θαΐϊ ἰῃ Ες. 125, ἰϊ 18 τῆογς (ἤδη ὑσΌΡΔΡ]ς (πὶ ἃ 

ἔοστη οὗ ἴδε Ἰδι[οΓ ν88 ἰηϊεπάεὰ, ΤΉς ἔαςὶ (μαι ὦ (ὦ περίεςῖ (ἢς 5[., νι ὶς ἢ, 
ΤΟσθονεσ, ἰ8 ποῖ 6596 [14], ἰδνουγβ ἴῃς οοπ͵εείυσε ἴῃδι τῆς οΥρίηδὶ τεβδὰ- 
ἱης τγὰϑ τί, 80 Ετν, Ὗε., Νον., Μασε, ΚΙξ., εἰ αἱ. Οὐ. (65.5.1... 
Ου (ὃς οἴδες πδηὰ ἰΐ βῃουϊὰ ὃς ποϊεὰ (δῖ, ψὮΣΟ ἰο ἴδε οοςεἰἀδηϊδϊὶ ΘΑ Σ 

(6 5[. δουηάβ βυρετῆυου, ἰἢς ΗἩΔΌΓΕΝΒ, 85 ἃ ὈσοςΊβΕ} Υ 5: τ}. Ῥ 558 ρὉ 
(Εχ. 2ς8: 5.) ἰθδοβοβ, ὑγείεισεαὰ ἴἰο υ8ς ἱϊ. 1ί 158 (ποζείοσς Ὀεῖίοσ, τὰ 
Ὁ, τὸ ἔο!ονν ἴῃς Μαβϑοσεῦς ἰγαάϊίοη ἰμαὶ [Ὡς ὑγορδοῖ ταδϑηὶ ἴο 580 
ἐς δοωΐϊ, Ὀὰϊ (μετα ἰβ ἢῸ σεάϑοῃ ἴοσ ρεγρεϊυδιίίηρ (ἃῃς τεδάϊηρ πίγ), τ Β ἢ 
ἰδ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ 5οσί δ] εττοὸσ ἴοσ Ἀγ }.---ἾΤΕς δάορἕοῃ οὗ ἴδε τεδαϊηρ ͵υ5ὲ 
βυρχεοβίδα σεαυϊγεβ ἰἢς τεϊεποη οἱ ἰδ 5ἴ. οὗ ΠΙΠΥΊΣ, τ ΕΙςἢ 8 τεργοἀυοςοα 
ἰῃ Ἐ ὦ, θυΐϊ πορίεςιεὰ ὈὉγ ὦ 995 δηὰ τμεγεΐοσε οσαϊτ δὰ ὈῪ τηοάσγη οσἱ ς 5. 
50 Ὗνε., Νον., Μασ, ΚΙ:,.-ὔᾷἩςς τεαυΐτεβ, αἰϑο, ἴμδὶ ΡΣ Ὀς τηδάς ἀεῆ- 
ηἰΐϊς, ἡ. 6., ἴῃαϊ ΠΥΡΧῚΌ Πρ Ὅς οἰδηρεά ἴο ΠΥΡΣΊΟΣ »ὩΦῚ ἴῃ δοοογά- 

δῆςς 8 ἴῃς ἰᾶνν ἔοσ Ὡυπ οτα 5. (. Ο65.1: "7. 1.- ἀΌῸ5 δ. Ὧο0 ἐξϑεη(δ] 
σἤδησοε 885 Ὀδεη τοδάς ἴῃ ἴδε ἰεχῖ, Ὀυϊ πον ἰξ ὈδΟΟΙΩ65 ΠΟΟΘΞΒΔΙῪ ἴο ἀο 
δοιῃοίίηρ τὶ προῦϑ, ὙΠῚΒ ποσὰ [85 Ἵοδυβοὰ ““ρτεαῖ βεδςῃίηρβε οὗ 
Βοασι᾽ διποὴρ ἴδ οοζητηδηίδίοσβ. ΤὮυβ Κὔῃ, τεηοΥ8 ἥρ9 0 πρϑν' 70μ7- 

ἐξέ δηα οχρ δ᾽η5 {π|8 ὩυτΟΓ 85 τηδδηΐϊηρ ἴμδἱ τὰς ᾿ἰσῃ 5 πεσε σοπηροιορα 
σι τἰδς τεϑοσνοῖς ὈΥ̓ ϑενδῦ οὗ ἴδ ᾿ΐρΡε68, οης ἔοσ οδοῖ, δῃὰ ψ] ἢ οὴς δη- 

οἴδεσ Όγ ἴῃς οἴπεσ βδενεη. ΤὨΪ5 ἰπἰεγρσείδοῃ 8 τος ὉγῪ Κε., νῆο 
ΒΒον5 ἰῃδὶ, ἰῃπ 2 5. 2139 τ΄ (Ὦ. 209, οἡ νι ἢϊοῖ ἰΐ 5 Ὀα5εά, [86 πυπιογα]ς 

ϑδουϊὰ Ὀς ἸΔκδη ἀἰβισ θυ νεῖγ. δίοη. οἱΐδβ ἴῃ βυρροσὶ οὗ ἰἴϊ : Καὶ. 845, 
ἍΠΕΙΟ, ΒΟΜΕΝΕΣ, 88 ΘΡΡΟΔΙΒ ἔσοσα ὦ, δηὰ πάθε ἔγοσῃ ν. "6, ἰς νοσὰς 
““Δηά βὄόνδὴ ἀδυϑβ, ὄἐνεη ἰουγίδοη ἀδγς,᾽᾽ σὲ δὴ δα άϊίοη ἴο ἴἢς οσγίαίπαὶ 
ἴεχί. Κα. 5Ξδὺβ ἰῃδῖ ἃ ἰδῖρ ςοηξυςιϊεὰ οἡ Κὶ δ. ρίδη νουϊὰ Ὀς “ὁ 
ποηάεχίυϊ δηὰ υϑεῖς558 οοπίτίναηςς,᾽; θυϊ νι ἢδί δου! Ὀς 8814 οἵ οὴς ψἱ ἢ 

ϑένεη οἷρεβ ἔγοτῃ ἴΠε σδηίσαὶ σεβοσνοὶ ἴο ἐδ. ἢ οὗ ἴῃς βυττουπάϊηρ ᾿ἰσδῖ5, 

88 Γεαυϊγεα ὈΥ τῆς οτος 8 οὐσῃ ὀχορβοβίβῦὺ ὙΥεῖ Π18 ἰηἰετργεϊδοῃ ἰς 
δάἀορίεά ὃὈγ ΒΔ., Κὶ., Μδυ., ΚΙ'ς., Ρα., Τοννα, εἰ αἱ., ἀπὰ ἑοἰονεὰ ἱπ ἘΝ. 
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Τὸ δνοϊὰ 1 Ηἰ. ομιῖῖβ ὥρῶψι, δηὰ πγδῖκοϑ »3τ.3 ἃ ὑγεάϊοδίε δάΪ. δἴϊεσ 
ῬΩ. δὸ ΝΕ Βαυθεη. ΤῊΪ8 8, ἰῃ 1ἴϑεϊξ, ἃ Ῥογιλβδὶ 6 οοπβίσυςοῃ, 

δύ ἰτ 5 ἀουνίυ] ψ Βεῖδεσ ἴδε ῥσορδεῖ, ἱξ ἢὨς τηδδηξ ἴο 88 ὺ ψῆδὶ Ηἰ. δἵ- 
αὐἱδυΐεβ ἰο ἴτω, σου ἢανεὰ Ὀγουσῃῖ ἴδ πυϊηογα]β ἰῃ (ἢς ἴνγο οἶδιιϑ65 ἰπῖο 
80 διηδίμψυοιυ ὑσοχίτηϊγ. Τἱβ ορὐες ἤοῃ ΔΡΡ]}65 4150 ἴο ἴῃς νον οἱ Ῥγεβ., 
δῖ προ ἷ5. Ὀυΐϊ δὴ εἰρμδις τερεϊοη οὗ πρϑῦϊ, Α  εῖίεσ τηειῃοὰ οὗ 
εἰηοηὐδἕίοη, δηὰ ους ὉΥ νος ἢ βυςἢ ΟὈ͵ ΟΠ σδη ὃς ἀνοϊάεὰ, ἰ5, τὰ 

ᾧ Ἡ, ἰο ομχἱ ἴῃς βεοοηὰ “ρον, ἰεδνίηρς [ἢς δτϑῖ δηὰ [υἰγά 65 διε δυῖϊῖδνες 
Ὀείοτε [δεῖν τεβρεςῦῶνε πουηβ. 850 Εἰν., ΑΝ., δίδο, Ηουδ., Εν., Ηάὰ., 

Ονγ., Εευ., Νον., Μασχί, Κιὶ., νϑδὴ Η., εἰ αἱ. Νεν., ἔο ]σνίηρς 6θσαιρ. 
Θ, πουϊὰ ἰηϑοσὶ τς πυπιογαὶ Ὀοΐοσα ΠΥ; Ὀυὲ (ὨΪ8 5 ἑοχυϊἄδη, πος 
ΠΥ, {6 τὰς τεϊανε εἴδυθε ἴμδι [0118 β σεηυΐης, 8 Δ ΕἾΤΟΓ ἔοσ πὐ)".-- 
νδῃ ἩΙ. ἰπϑεγῖβ Π)Π 70 δέον ΓΥ".---8. τη 1.00] ΤῊΪΒ σδὴ Βασάν ὃς (ἢς 
οσρὶη8] τεδαϊΐηρσ, το τηυϑὶ δανα Ὀδεη Εἰ ΠΟΣΥ ΓΙΌ 10. ΟΥ̓ ΞΙΠΊΡΪΥ 
ἌΣ) Ὁ, Ὅδδ σἤδηρσε τνὰβ ὈΓΟΌΔΟΙΪ τοδάς θη ν. 15 γὰ8 ἰηβοσίοα.---4, 
ἹΡΜῚ] Οἡ ἴἰδς ἔοττω, 866 (68. καὶ 4". Σ ὦν): τ6. Φ.ὄ Κ.8 ὦ), (, καὶ ἐπηρώτησα 

- ὑμκῦνι,--δ. Ὁκ] ΟΛλ ομ.; ΦΝΒΩ «ἐὰ λόγων.--- 5] Οὐ. 1.--θδα. 
»» Ὁ ομι.--- ον] Θ᾽ ομλ.---84β-106. ΤὮς νἱενν ἰμδὶ τΠ686 γοσβοβ ἃτδ 
[οτεΐχη ἴο (815 οοηπεςϊίοη, βυρρεβίεα Ὀγ ἾΝε., 18 δΔἀορίεὰ ὈὉγ Νον., Μαγί, 
ΟΑϑαι., 56! 1, Καὶ. ΑἹ] ἀρτες ἴπδιῖ (6 ραββασς ἷ8 ἔσο ἴῃς Βδηὰ οἵ Ζεςβδ- 

τάδ, θυϊ ϑυνὮ τὨϊη}κ.5 ἰΐ 15 βου ν δῖ δασϊΐογ, 56 111 τπδὲ ἃ ἰς δοσηονμαῖ 

ἰαῖοσ, [ἤδη ἰἢς ςοπίεχὶ. ΕῸσ ἀείαὶ 8 σοποοσγηίηρς (ἢς ἰεχΐ, 566 ΡΡ. 1:93 7. 
--100. Τὸ ρυηπεϊυδίοη οὗ Α͂ τλῖκοβ πον προ ἰῃς βυβ]εςϊ οὗ Ἰποῦν 
Ἐπ, Ἰεανίηρ ἴῃς πγχβὶ οἰδυϑε οὗ [6 νεῖβ σ]ῖουΐϊ ἃ ῬΓΟΡΟΙ δροάοβὶβ. 
ΤΗϊὶς αἰνίβίοη 15 σεὐεοϊε, ποῖ ον Ὁγ ὦ Ἡ 9, υἱ Ὁγ ὦ δηὰ (ἢ Ιεδάϊης 
εν ϊϑἢ οοπιπιοπίδίογβ, το οοππηοςῖ (8656 ψοσὰβ τ] ἢ δὶ ἰοἸ]ο8. 80, 
8ῖ5ο, (δἱ., ατοῖ., Ρεζὰ., αΐῃςο, ον, Νεν., Τβείηεν, Εν. ς., Νον., 

Ματγῇ, εἰ αἱ.---ΟἾΟΥΘῸ] ΤῊΣ σἤδηρε ἴῃ ἴἢς ρυηοϊυδίοη τεαυϊτεὰ Ὀγ ἴδε 
ϑεηϑδ 8165 (ἢΪ98 νογὰ δὴ δάνοσῦ:δ) δος., δῖος ἢ ἀο65 ποῖ ποοὰ ἴδ δσί. 

(. Νὰ. 1651 1 85. 215, εἰς.; 668. ὁ 118. 5. ὦ), }} Μαβς., 85 ἴῃ 4".--ΚΧὉ}} 
45 οῃ.---12. 1»κ Οὐ. ν. 4..--)}}] ΑἹ οαϊτοτίαὶ ἀονίος ἴο ἰηἰτοάυςς δὴ 
δαἀαϊοη ἰο ἴδ ἰεχί.--τν 0} ΤΏς Ὁ γαρλς “ἰὴ (ἢ 6 δἰ δὶ σζεινα. ΟἹ. 
7ου. 4:1; Βαοσ, Νοίεβ, 82; Κῶ. 1. 207 1..---ὐ2ν Εδιι., τ] ἃ τηδϑβς. ἰδσιὶ- 
Ὡδίοη, 816 ὈΓΩΣ 18 τηββς., τ] ἢ ἃ ἔδσα. ἱοστϊηδίίοη. ὯὉ"ρ" 0 15 ἴΠ6γὸ- 
ἴογε Ῥορεῦν Τοπδίτυεά ὃγ ὦ ὦ νἱῖ τε ἰδτίεσ. ---ΓΥΓΣ] ὦ ἐπαρ- 
υστρίδα: -τ ΡΥ; Ἦ, γοσίγα; ὦ -μμαα, ΖΦ, γλρον; θυϊ 15 οοῃηῃοοοῃ 

ἘΠ ὍΩΣ, ῥέε, 8 ἰοο οὈνίουβ ἰο Ὀδ πλϊϑία Κοη.--- 15] ΤῊς ἑανουτίϊδ ἰη- 
τεγρσεϊβδἰου ἴοσ [815 νοσὰ ἰ5 ἴῃδι ἰἰ 15 υϑεὰ ΌΥ τηδίοηΎτΩΥ ἔοσ Ἰον᾿, οἷ. 5.0, 

[οἰονίης τἰῃς εν ῖϑ8 δυϊδοσὶ ἰε8, Ὅσι., Ῥεῖλ., Μασ, Βἷδ., Ηἱ., Κς,, 

Ῥτες,, ᾿ντὶ., τονε, Οςσ., ΟΑϑὅπι., εἰ αἰ. Οἰδεῖβ ἰακε ἰδ ψνογὰ [11 Έγ8}}γ: 

ΚΊϊο., 6. Ρ.,) ὙὯο 8805, “ΤΏς ἰΔτ0 [56] 8 Γεργεβεηϊδα 85 δγίβίηρ, ἀδνεὶορ- 
ἴῃς δὰ κτονίης, δηὰ ἴῆε ο]ὰ ἔτοσῃ Ὡς ἰΐ ἀδνεῖορβ ἀπὰ στονβ ον ἴο 
ἢ σου ἴδε 5ρου 5, εἴς. Τί 18 ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ ἴο τες δ]] ἴα οὐ]εςὶ οὗ δε 

ἰπἰετροϊδῖοσ ἴο ρμεγοεῖνε {πδὲ βολεῖ βίης 5 απ τς δπὰ ἀγεῖνο δῖ ἃ ὑγείν 
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βδίς σοῃ͵οοῖυσε σοῃοετγηΐηρ (6 τογὰβ ἴἰο Ὀ6 ΞΌΡΡΙ ες. Νον, (ἃς οδ]εςξ 
ΝᾺ8 ἴ0. Ποηῃοςῖ ἴδε ᾿ἰρῃϊ5 ψ ἢ τὴς οΟἸῖνα ἴγες5, δηά, δίῃηςς [8 ͵5 οου]ὰ ομ͵γ Ὀς 
ἄοης τδτουρὰ (ἢς Ὀονΐ, ἰΐ 18 Ὠδοσββδγυ ἰδὲ [8 τεςορίδοϊς Ὀς τηεπΠοηεά, 
ΤΒε οσὶρίηδὶ σεδαϊηρ, ἰΒβεγεΐίοσε, βθεῖὴβ ἴὸ ἢανα θδθη, ποί ἰπδὶ οἵ ζ, (οὐῇ 
ἑμίο 1Ὧ6 ἰανεῤς οἵΓἨ ροϊά «- ΣΙ ΤΥ κι (ἸοὉ), Ὀυϊ (οἱῇ ἑἐπίο ἰᾷε ροϊδεπ 

δοιυΐ « χπιῖ Γι) ὃμ (100). νδὴ Η. ῥγείεσβ 21 ΓΊΡ ΣΟ ὍΠΧΝ.--- 13. Ἴ0Ν5] 

Οπι., σῖ ὦ Θ, 85 ἴῃ ν. 3.---"3] ϑοόῖὴς (9) τ55. δι ἰἀ πο, 85 ἰῃ ν. 3.-- 
14, “ὈΜμ}) Αἀά, ψῖἢ Θ, Ὅκ δ5 ἴω ν. ", 

ο. Τῆε ταί οἵ ευἱοκεάμεε5 (ς᾽ -65). 

Τὰς (τά δηὰ ἤπ4] στουρ, {κε ἴῃς ἢγϑί, οοῃϑβἰ5ἰ5 οἵ ἴῆγδα νἱβί ἢ 8. 
ΤΟΥ δᾶνα ἴο ἀο νῖτἢ [ἢ 50] 6ςι οἱ 51π δπὰ (Π6 ρυγροβε οὗ δε 
οοποογηίηρ 11. ΤὨς ἢγϑί 15 [δὶ οἱ 

(1) ΤΗῈΞ ἘΓΥΙΝΟ ΒΟΙΩ, (ςἶ ἢ). 

Ι͂η (ἢϊ5 ν᾽ βίοι ἴῃ: 6 ῥγορδοί 8668 ἃ Ηγὶηρ ΧΓΟῸ]] οὗ ἢ] ἢ ἢδ 4518 ([ἢ6 5]ρ- 
Ὠἰδοδηςθ. ἘΝ ΒΕΓΘΌΡΟΙ ἴΠ6 ἰπίεγργείεσ Ἔχρ δ] η8 ἴο Ὠἷπὶ (Πδὶ ἴἰ 15 

ἃ ουγ86 86ηἴ ἰογ ἢ! Ὀγ Ὑδησ ἢ ἴο οχίογυηίηδία {μ6 ἰὨ]οΐ δηά [Ὠ6 ρεῖ- 
ἦατεσ ἴτοτι ἴῃς ἸΔηά. 

1. ΜΈει, δἴϊζος 1Π6 υϑι8] ἱπίογναϊὶ, [868 ργορδεῖ δχαΐη 1 6ὰ ἃΡ 
Ηΐβ ἐγθϑ δῃηὰ Ἰοοκϑά, ἢς βὰν α ἤγίμρ τοὶ]. Τὶ νὰβ δὶ 15 οἰβενῃεγα 
ἴῃ ἰ(ῃς ΟἹὰ Τοβίδιγοῃϊ ς8]166 “8 τΟ]} οἵ ἃ ὈοΟΪΚ,᾽" ΟΥ̓ 5ΙΤΊΡΙΥ ἃ ““Ῥοοϊ..᾽ 
(7. 76. 46 8... Ἰετνα8 ορθῃ,---ἴοσ ἴῃ ν. 3 ἴῃ ργορβμεῖ ρίνεϑ, ποῖ ΟὨΪΥ 
15 νι, θυ 115 Ἰεησίῃ,- ΓΕΒ ν, 88 1 Ραβ8θα [Ὡσουζῃ [Π6 δἱγ, 
ἰῃς Δρροϑάγδῃςδ οὗ ἃ ρτεδί βῃεβεῖ οὗ ἰεδαί μεσ. ὙΏογα τγὰ5 τὶ Πρ ΟἹ 
ἴϊ, ἴοο, οἴεσθε ἴ οοὐἹά αγάϊγ Βᾶνα Βδὰ ἴῃς πχοδηΐηρ δἰἰγἱρυϊοα 
ἴο 1ξ Ὁγ [86 ἱπίεγργείογ; θαϊ ψδβοῖμογ, ΠΚὸ (6 Ξγταθο]οδὶ Ὀοοκ [δὲ 
ἘΖοκίοὶ αἴθ, “1 ψὰ8 τυτιτῖϑῃ τη δηἀ τὶ ουϊ,᾽ (ΠοΓα 15 ἢο πιθδῃς 

οὗ ἀοίογτϊηϊηρ.---2. πῃ δῆϑνοσ ἴἰο (ἢ υϑι.4] χιοϑίομ, ᾿γ7.λαΐ 5εεσὲ 
ἐποι ἢ [86 ρῥσορδδὶ ἔυσίποῦ ἀθϑογῖρεβ (Ὠ6 ΓΟ] ὈῪ γίνης 115 ἀρρᾶγεηξ 
ἀἰταθη βου β; τυΐοϑδε ἰεηρί ἐς μυεμῖν ομδί5 ἀπά 5 ευἱάἔ; ἰεμ ομδὲς, 

ΟΥ̓́, ΓΟΌΡὮΪΥ βρεακίηρ, [δἰγγ ὈῪ δίϊεοη ἔθεῖ. Ὑῆθβ6 ἤρυγοβ γε (8 6 
88 Π16 88 ἴῃο86 ἴοΥ (6 δε οὗ [26 Ρογοῦ οὗ ϑοϊογηοῃ β ἰθιρὶς. Οὐ. 
1: Κ. 65, Ηξεῆςο, βοδ οὗ ἰῃ6 ςοπηπηδηίδίογβ, Ὁ ϑδη 845 γ;ὲ}} ἃ5 
7εν βα, πᾶν βυρροβοὰ [μ4ὶ [ΠΥ ψεγε ἰηἰεπάθα ἴἰο γος] (δαὶ 
βίγυςτυγΓα δηά ἰΒγουσῇ ἴἰ τες 8ῃ ᾿πηρογίδηϊ ΓΕ] σίου 16βθοι; Ὀυξ, 
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υπίογιππδίεϊγ, (Π6 τηοϑὲ ἱηρσοηΐουβ διηοηρ ἔμ οπὶ Ὧ88 ποῖ Ὀδοη Δ0]6 
ἴο ἔγη 5} δὴ ᾿πἰογργείδύοῃ ἴῃ δῖ 18 5 θΠς 61} οΟὈνίουβ ἰο ςοτηπηεηα 
ἰ156 1 το ἃπγ ομς πὶ ἴῃς ἱηνεηίοσ. [ἰ 15 [Πογείογα Βασαν ργορδῦ]ς 
ἰῃδἱ Ζεςαγίδῃ δά ἴῃς Ρογοὶ οἵ ἰδ ἰεγαρὶς ἴῃ τηϊη ἃ θα ἢς τοῖς 
(Ὠἷς. ἀδοογ ρὕοη, οτ, "ἢ ἢς δά, (δι ες δἀορίεα 115 αἰ] 5 ΟΠ 5 ἴοῦ 

ΔΩΥ ΟἰΠΕΓ γθᾶϑοῦ ἴδῃ ἰμδὲ [86 Ὺ Δρρεδὶβα ἰο Ὠἷπὶ 8ἃ5 ἃ ϑοσί οὗ βίδῃ- 
ἀγὰ ἴογ 51Ζε δῃἀ ργορογἤοῃ. ΤὮς Ηοὶγ Ρίδος ἱπ ἰδ ἰδ ρεγηδεῖς, 
ἴϊ Ψ11 θὰ τεπηθια εγοά, ἢδά (ἴῃς 88πη6 ἀϊπηεηβίομβ. Οἵ. Εχ. 26' - ἢ 
- 93. ΤΏςε ἰπίεγργοίογ, ν] που τναὶ ὕηρ ἴο Ὀ6 γααχιιοβίθα 80 ἴο ἄο, πον 
ἐχρ  δἰηϑ ἰο ἢἷ5 οὔαγρε ἴδε τηϑδηΐηρ οὗ (ἢ τ0}}. Τ᾽ λὲς, Ὠ6 88γ5, 15 ἐδξ 
ομγ56 ἐμαὶ ροείς Τογί. ΤὨΪ5 ἐχρ δηδίοῃ, 85 ΔΙγεδ αν ἱπΕ πγαίθά, 15 
12 06} || 06 ΟὨΪΥ ου [ῃ6 Ξυρροβίοι [πὶ ἴῃ 6 ΤΟ]] οομίδἰ δα ΤΟΤΕ ΟΥ 
1655 τὶ πρ. ΝΟΙ οδη ἴΒεγα Ὀ6 δὴγ ἀουδί δρουΐ (ἢ ςδαγαςίεγ οὗ 
115 ςοῃίεηῖ5. ἘΖοκίεὶ (215) βᾶγ8 οἱ ἴῃς οἷς (δὶ Δρρεαγεά ἴο ἢϊἷπὶ 
(Βα “1ἢϑγο τεσ τι (6 πογοίη Ἰδηθηϊδύοῃ, τηουγηΐηρ δηα τος. 

ΤῊ! οὔθ, ἃ5 Ζοοδαγίδῃ οοηποσὶνοά 1ἰ, τγᾶ8 ἀου [1655 ᾿η5οτ θα τὴ ἢ 

ἃ εὔχεο, οἵ, ἰΐ τπηδῦ Ὀ6, ἃ 86γῖ6β οὗ ουγβεβϑ. Οὐ Ὀϊ. δὴ δ. ὙὍΒε 
ἩδοΡγοννβ, 858 ἄρρθϑγβ ἔτοῃι Νυ. «53 - δι υϊοά [ἢ πιοβὲ θα]οΐαϊ 
εβεςῖβ ἴο βι ιςἢ ᾿ῃ5ἰγυγη η [811{|65.7 ΤὨδ ῥγορμεῖ, ἰακίηρ δάναπίαρα 
οἵ (Πϊ8 Ξυρετβ οη, σοργθβθηῖ8 (ἢ 6 ῬΘΠΔΙΥ ἴοσ ϑἰη 85 δὴ ἰηβου] οά 
συγϑε [Πδἱ ἐχοςυεβ ᾿ἴ561{ ρου 186 οἴἴξηάογ, ϑεοκίηρ Ὠϊπὶ τ ΏΘΓΟΝΟΓ 
6 ΤΏΔΥῪ δ, ονεν ἐδ 7αοε οἵἩ ἐ᾿6 τυλμοΐε ἰαπά. ΤὨδ ταϊββίοη οἱ (ῃ6 
σΓ56 ΤΊ ΔΓΚ5 ἃ ΠΟῪ ἀσραγίαυγε ἴῃ [ἢς ἀἰνίηθ δατηϊηϊςξίγα ὕοη. ΗΣ}- 
ἐσίο 1 δα5 Δρρδγεην θδεῃ ἴοο Ἰοηϊεηΐ; 707 ἐυόνγ ομε ἰΐαὶ σἰφαϊείν, 

---ἀοιὺ ἰοηρ ποῖὺ μα δε γσοηε μη ῤμηπσπεά Τῆς (Ὠ]εἴ 15 εἰϊοα 48 
Δ ΘΧΘΙΏΡΪΟ, δηά ἐΐε ὁηε ἰδαί σιυεαγείλ 7α δεῖν 85 δῃοΐμοσ, Τδβα 
ἴνο γεργαβεηΐ ἰΠ6 ἴννο στοαὶ οἶ85968 ἴο οὔθ οἵ ἴῃς οἵἴπογ οἵ ψϊςἢ 
5 ΠΠΟΓΒ ΠΊΔΥ Ὧδδ τείεττεά, ἰῃο8ε ψο μᾶνςε ἰπ͵υγοα (Ποῖγ μοὶ σῃ θΟιΓ5 
διηά ἴοβ6 ψῆο ἢᾶνο ἀϊδῃοπουγεοα (εὶς ἀοα. δεε ἴῃς ὕνο [8465 οἵὗ 
ἴῃς ςονομδηῖ. Νοῦβδ οὗ (686 ἢδ8 ἴῃ {{π|68 ραϑβὶ γεςεϊνθα ἢΪ5 75. 
ἀεδογίβ, δη ἃ, Ὀδοδιι56 ϑοηΐίθηος νγ88 ποΐ ΞΡ θα Υ ἐχεςυίοά, ἴΠ6Υ να 
8}1 θδοη οοπῆτστηρά ἰῃ [Πεἱγ ον} νὰγβ8. (Οὔ. ΕΖ. 8... 

4. ΤὭι5 ἔδγ [ἢ ἰμίογργοίογ 85 Ὀ6ΘῺ βρεακίηρ ἰῃ ἢἷβ ΟὟ ΡΟΓΒΟΏ. 
Ης ἢονν ἱπίγοάιυςθβ 8ῃ υἱίεγαπος οὗ Ὑδμν ἢ ἴῃ ἢ] ςἢ 5 ἀθϑοῦρθοά 

41: ἰς πα σδεζεὰ δῖοδ, δοςοεάϊηρ ἴο Κε., Κιὶς., Βιά., ἸΝ εὶ., ἔγοαι πρίοδ ἰο ἄσυτεβ πεῖς 
Βοετονεα. 

1 ΤῊ πιούξοτη ἱπμδΌίΔηὶς οἵ Ῥαϊεδιίΐης πδνς (6 βαῖνε ἔοδσ οἱ Ἡτ ἴδῃ οὐγοοβ. (Ἰ. Ἠδπδυοσ, 

7Τοῖε: Τοίά ἐκ Ῥαϊεε πε, 118 |., 220. 
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(ἢ [αἰ4] εἰεςἄνοῃ 688 οἵ ἰδ πίηροα οὐγϑ6ὲ. ἸΝΏε; ἰΐ οομη68 ἰο τὰς 
δουϑε οὗ οὨε οἱ ἴῃς οἴεῃάοτβ ἡ «λα! αδάε ἦπ πὲς πομδε αμᾶ ορη- 
δΩη6, ἑ. Φ., ὍΠῈ] 1 28 σοῃμϑυμπηοά, ἐΐ το ἦς 5 ιυοο απᾶ ἐξ Ξοἰομδς. 

ΤὨς οοταρΙεἰς ἀεβίΓυςοῃ οὗ 84 Ὠουϑ6, οὗ οοὐυζβϑε, ᾿ἱ0}168 ἴῃς ἀ6- 

βίγυςοη οὗ 118 ἰητηδίθβ. Οὔ. Απὶ. 415. 
Ιπ (ἢ σοτηγηθηϊς οἡ ν. 1 τνᾶβ ηοϊοά (μα (86 πιιϊϑϑίοη οὗ [6 συγθθ.ς 

85 ἃ Π6Ὺ ἀδραγίυγα ἰῃ [Π6 ἀἰνίπο δαγηϊηϊϑίγαίΐοη, δηὰ ἴῃ 6 τογὰ8 
οὗ (88 ριόρδεῖ ννεσε αυοίςα ἰο 58ον (δῖ, ἴογ οὔς (ΐηρ, [ἢ σὔδηρα 
τηδδηΐ 8Δη ἱπογε8 536 ἴῃ βου γ Ὑ ἰοΓ βἰηηογβ. Τῆδί, δονανογ, οδῃ 

ΠΑΓΟΪΥ Ὀ6 (ἢ6 ψὨο]6 οὗ (86 ε5ϑοὴ (δὲ (ἢ 6 νἹβίοῃ ννὰβ8 ἱπίεπαά θα ἴο 

ἰοδοῆ. Α ΐηϊ οἵ βοπηθίῃίηρ ἔυγῃοῦ 15 ἑουηὰ ἴῃ (ἢ6 ἴδςοὶ (δι [86 
Ργορδοί σοργαβοῃ 8 [26 συγϑα, ηοΐ ΟὨΪΥ 858 σΟΙΏ 38 οη θα ἴο (ἀ65ΙΤΟΥ͂, 

Ὀυϊ 88 δἰίδοκίηρ (ἢ6 5΄Πη6γ ἴῃ ἷβ οσὰ ουβ6. ΤΒ6 ἀοςιπα (08 
ϑιυιρρεβίεα 18 ομς (δῖ, δὴ ΖεοδαγΔἢ 85 ὑγορμαϑυγίηρ, ἢ Ὀεθη 
ΤΆΟΓΘ ΟΥ 1658 ὈΟΪΟΪΥ ῥγοξεββοά διηοηρ (86 [εὴν5 ἴοσ δἱ ἰθαϑδί ἃ ἢυη- 
ἀγοὰ γεᾶγβ. ὙΠοσο δδα ἤδεὴ ἃ ἔπη ἤδη ἰΠοΥ οοὐ]Ἱά, δηα αἰά, 
θεϊενα (Ὠαΐ ἃ ἔβυλ ΟΥ σου 1 Υ̓ τῖρῃς 05} }}7 Ὀ6 Ρυμίϑῃρα ἴοσ 
(ἢ 5'Π οὗ ΔῺΥ οἵἉ ἰΐ8 τῃηϑ ρογϑ;7 Ὀπὶ ἸΔίογ {μογ ἄγβὶ ἀουδίοά, δηὰ 
βηΔΙΪΥ τερυσϊἰοά, (μ6 ἀοοίτίη6.1 ὙΤὨΘ ρτεαὶ ργοῦίθ οὗ [ἢ Ἐχῖ] 6 
ν5 [ἢ Γασοηο]δίοη οὗ (Ὠ6 πον νἱονν, ἴῃ 115 ἴυγη, τὶ ἰῃ 6 δοίβ οὗ 

Ἔχρεγίθῃςθ. [1 νψὰ8 ἀυγίηρ [18 ρεοα (ῃδὲ βοὴβ οὔθ βουρδί ἰο 
οομίοτγὶ ἢΪ8 [6] ονγ- αράνεβ ὈΥ τηδκίησ ἃ πεν ΔΡΡΙΙοδοη οὗ Ομ. 
81.“ «ΤῊϊ5,᾽) Βὲ γεργεβεῃίβ Ὑδηνεῖ 88 βαγίηρ, “18 1 ὸ [ἢ 6 τηδιζοσ 
οὗ Νοδὴ ἴο π|6; ἴοσ, 85 1 ϑνοσγο (ἢδί (ἢ ψνδίεσ οἵ Νοδῇ βῃοιυ!ά ποῖ 

δρϑΐη Ρ855 ΟΥ̓ΟΓ (86 φαγί, 50 1 δᾶνε 5νυογ ἰῃδϊ 1 Μ11 ποῖ (αραὶη) 
Ὀ6 στοῖδ σι (Π66 οὐ γοῦυκα (Π66᾽᾽; (ἢ 18, ἀραΐῃ ἰηβιοῖ βοῇ ἃ 
ῬΘΠΔΙΑΥ 88 ἰἢ6 οὴ6 [6 Ὺ ψεγα ἤδη βυβογίηρ. Τῆς ρῥσορδεὶ Ζεοῖ- 
ΔΙΪΔἢ 566 18 ἰο ἢᾶνα δα (6 βάὴθ ἰδβουρῃί. ΤὨδ ρἰϑί οὗ ἴ[ῃ6 ἰοΔοἢ- 

ἴηξ οἱ [86 νἱβίοῃ, ἰπεγείογε, 18 (μι Ὑδην θῇ ψ}}}} μοὶ αραΐη ρΡυηϊςἢ 
(ες 7εἴν8 88 ἃ ρθορὶς ΟΥ̓ ΔΏΥ δυο υηΐνεγβϑδὶ οδ] τα 85 86 ΕΧΙο, 
Βαϊ ψ}1}} Βεῃοοίοσί ἰηβὶοῖ ἸΡΟῚ ἐδοἢ ἰηἀϊν!άυ.8] 5 ΠΉΘΓ (ἢ 6 ῬΘηΔΙ 
ἴογ ἢ18 ρεγβϑοῃδὶ οἤδηςεβ. ἴΙ͂ῃ οἰδεγ ψογάϑ, ἴἴ 15 8Δὴ Δῃῃουπηοδγλθηΐ, 

4 Τῆς ἰεεϑοῦ οὗ (δ νἱδίου 86 ἃ ρα] εῖ ἰῷ ἴς δίοτγυ οὗ ΟἸδυςδ 85 ἰοϊά ὈῚ Ἡετοδοιυς (νὶ, 

8ό, 3). Ὑπδῖ δίουγ ἰδ ἰο ἰῃς εἴεςῖϊ (δι, τ μει ΟἰδυςυΣ ἰδαᾳυϊτεα δἰ ἴθ Πεὶρδίαη οεδοὶς τεῖνον 
δ τοι δβαοίεἰ υ ρούυγε δἰπιβοὶί ἰο ανοἱὰ σεδίοσίηᾷ ἃ δι οὗ τόμου ἰδὲ δά δου μπἰδορὰ ἰῃ ἰιὶ5 
Κεερίης, (δ μείεβίεβα τερίἑὰ, " Οδίδ βαιδ ἃ πδηγείεβα βου, πῖδο, ἐμουφὰ βαθυά! εϑα ἀπά (οοίεαα, 
δ Ὀγ ρυτευειι ὑπ}, βεϊζίησ, με ἀεειγογεοῖδ ἃ Ἡδοὶς τοὶ δῃά δὴ Ἵπιΐγο Βουϑο." 

106}. 106. γἘ Β. 295, ,41944. οἷς, 
1 Ὁ]. 16. 211 {. ΕΣ. 181 5. Ὁι, η415, 
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80 [δ 85 ἴῃς 765 ἅΓ6 σοῃοογηδ, οἱ Δη εἴα οὗ ἱπα νυ} 15:ι. (ομ,- 

Ρῥϑζγε νδὴ Ηοοῃδοκογ, 80 {ἢ} Κ8 (ἢ νἱβίοη γεΐεγβ ἴο (86 ρϑϑί. 

1. υῦκ] (ΥΓ. 4. ΘΔ οὔλ.--πῦ)0} Οὔ, Πετε ἂπὰ ν. 3, δρέπανον -α δ); 
Α4. θ, διφθέρα; Ἶ, 7αἱσεηι.---Ὦ. ὍΌΡ τῦ20] Αος. ἰο Κα. ὑ 4199. 8 οδ͵εςξ 
εἶδιιξε, α γοὶ βγίηρ.--- ;ἸΌΜ2] ΤῊ 5 ἰάϊοτα δἰ ογηδίεβ στ ἢ ἴἢδὲ σι ουΐϊ ἢ 6 
Ῥστερ. ἰῃ Ρ., ἡ Κ. 61 δπὰ (Ὰ., δυῖ ἰὲ 15 υϑεά εἰβενογε ΟἿΪἹῪ Βογε δπὰ ἰῇ ΕΖ. 
40". Ὁ ,4)η8. [ἴῃ 668. 1.15..8. Κ. δίοσ “Ἰδοῦ 5ε᾽ τά. εἰβενογο.---ϑ. ΤῸ 
752] ΤῈ νΟσα8. ἃσα να ΟΞ] τεηάογεα Ὀγ ἴῃς Ὗτ85., Ὀὰΐ ἴΏοσα 18 ἢ 

ΓΕΔΞΟΣ ἴοσ βϑυρροϑβίηρ ἴδ ἐνεὴ ὦ (ἕως θανάτου) δὰ ἃ ἱεχί ἀἸ οτος ΓΓΟΙΩ 
“-. ὝΒε πιεδηΐης ἀσρεη 8 οἡ ἴδε ίοτος οὗ ὅΡ). ΤὨῖβ νὉ. 845 υ80.8}}Ὁ 
Ὀδοη τοραγάδα 45 ἃ ὑσχορμεῖς μέ. δῃὰ ἰγδηβίδίεὰ τοὲϊ δὲ ῥωηλεὰ (ὦ Ἐ, 
Ὅσα. , εἰ αἰ.), εμὲ οἵ (ΚΙ., ἀς Ὁ., Νενν., Μδυ., δ αἰ.), δσιυερέ ατυαγ (Ρτεβ., 

Οι., εἰ αἱ.), ῥωγρεά ομὲ (Ματοῖ, Ηϊ., Κόῃ., Κε., Ρυ,, ᾿Υτί., εἰ αἰ.), εἴς. 

ΎΒετγε 5, ΒοΤεΥ ΟΣ, ΠῸ ΨΑΣΤΔηϊ [ΟΣ βυοἢ ἃ τοπἀοσίησ. ΤὨς ποσὰ ἰ5 ἃ ΝΙΡΗ. 
ἔτοτυ Ἴ), δὲ εἶδα» (, 21), ἀπὰ βίπος ἰο 880 {μδὲ (Ὡς δίεξ δηὰ ἴῃς ρεῖ- 
ἦάτεγ 588}} σοὸ ὑπρυηϊϑῃεα (1...) νου]ὰ εν ἀεηον ποῖ Ὀ6 ἴδς ῥῬτορδοῖ β 
ἰάδα, ἴ8ς ΟἿἹῪ δ᾽ίεσηδῆνε 18 ἰο σϑηβὶδῖς, νὰ ΒΕδ., λα ρομα ὠπῤμη» 
ἐτημξά. 8ὃο Νε., Νον., Μαγιῖί. ἩΗουθ. σὰ 8.00). 1|, ονονοσ, ἰ(ῃς νῦ., 48 

ἃ ΡΓΙΌΡΟΓ Ρΐ., τεΐειβ ἰο ἴῃς ρμδϑβὲ, ἔδεσε 158 στουηά ἔοσ ἴῃς βυϑρίςίοη (ῃδὶ, 85 
Ὗε. νγὰβ ἴῃς δτβὶ ἴο βυρρεβέ, "2 ΠΙῸ 18. ἃ σοιτυροῃ οὗ ΠῺΣ ΠΙΌ, ΟΣ 
δεϊίετ, (ἰἢς ΠῺ3 τι, αἱγεααγ ἔσιῦ ἱοηρ, οὗ γη3, 80 Νον., Μασί, ΚΙ͵ι.-- 

Σ2 5] ϑίπεε, δοοοσάϊης ἴὸ ἰἢς Τὰν ἰτ τνα8 ηοΐ ἃ βίη ἴο βϑῖνεδασ (Ὁ. 2219 

Ὠὲι. τοῦθ), Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴἰο 5ΨΕΔΓ ὈΥ ΟἾοΓ σοάβ ἤδη Ὑδῆνοῃ, οὐ ΌΥ δὶπὶ ἴο ἃ 

ἔα]βεδβοοά (1. 612 {. 1 ν. 19:3), 115 ρἰαίη (πὶ (δ οτἱχίηδὶ ἰεχί πηυϑὲ ανα 
μαὰ ροῦν ᾿Ὁν2 Ποῖα 85 ».Ὲ}} 88 ἴῃ ἴῃς πεχΐ νεσβε. 80 ε., Νον., Μασί,, 
Κιι.--"Ὸ5 ὧδ οἵχ.; Ὀυὶ [86 οΟχηϊϑϑίοη ἰ85 σὶπουΐ 5ἰχηϊβοδηςς.---4. 
ΩΜΥΝ] ΤΉγες π155. να ἸΏΝ, 850 ὦ, καὶ ἐξοίσω, Ὀυὲ στοηρὶν, ἴοσ (ἢ 6 
οὐδε Ὧ45 ΔΙγεδαυὺ φοης ἰοτίἢ.--Πκ 2] Ρέ. ππἢ Υἱπ (ἢ 5εηβε οἵ ἰἢς ἱπγρέ. 
δίϊει ἃ ρί. (ΟὕὔΣ.{ 6.8.1 115. 2. ὦ)... 25} ΤῸ. τ ἴῃ ἃ ἰομο ςβ8 5.]}60]ς ἰη- 
δἰεδὰ οἱ... Ηδετγε οὔἱγ; Οα5.1 1.5. Κι, δῖα τάδ. Π)).-τοιγ 2} Ἐὸσ 
τγῦϑ. Οὐ. 668. 1 1... 8. Κ. 19.-ὸϑἥ ΓΚ] ὙΒΟ 118 Ἐχρὶ ςδῆνε. Οὗ. 665. 
ᾷ 164. ποῖα ὦ), 

(2) ΤῊΕ ΨΌΜΑΝ ΙΝ ΤΗῈ ἘΕΡΗΑΗ (55 3). 

Ιπ (815, ἴῃ ϑανθη (ἢ νἱβίομ, (Π6 ῥγορῃεδί 8665 8ἃῃ δρῆδῃ σι ςἢ, 
σε ἴΠ6 οονεῦ 5 [ἰοὰ, 15 ἰουμὰ ἰο σοπίδίη ἃ ψοπδη ϑ5Υ1ὰ- 
ΒΟ Ἰπηρ το κοάημεθθ. 886 18 (γυϑὶ ὑδοῖ ἰηΐο (ἢ6 τηεᾶϑυγα δηὰ 
ὕνο οἴμεσ νοπιθὴ ἩΠῺ Ἡηρ5 ΘΑ ΠΕΡ ΑΎΑΥ ἰο ἀξδροβὶϊ ΠῈΓ ἴῃ 
ΒΑΌΥ]οὨΪΔ. 

δ. ΤῊΪΒ ραγαρταρῇ ἷ5 ϑοπηθ 168 σοηηφοίοα 85 ἃ Ξυρρουγοπΐ, ΟΓ 
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ἔυγίποῦ ἀενεϊορηηοηί, τ ἴῃς ῥγεοσθαΐηρ, δη ([ἢ6 πυμθεγ οἵ νἱὶ- 

βίοῃϑ ἴἢ:5 τοάδιςοα ἰο βευθῃ." Ζϑοδαγ δῆ, Βούγονογ, μον ἱ Πϑίδηά- 

ἱηρ 18 ρδγί δ! ἕοσ (86 ρεγίθοϊ Ὡυταθεσ, ἀοεβ μοί ϑδθῖὰ ἴο ἢδᾶνα 
τοοδηΐ ἰμδὶ ἴἰ 5Βῃου!ἃ θὲ 50 ἐγεδίθοα. [10 ἢς δά, (86 ἰηίεγργείογ 
ψοῦ ἃ ΑΓ θὲ σεργοβοηϊοα 85 σγοϊυσπιίηρ ἴἰο ἴῃ6 ῥσορδεῖ, 85 1 
δίίεγ δῃ δθϑθηςο, δῃηά, ἤδη Βα οσηι ζογί, τοαρρεαγθά, οοτῃπηδηά- 
ἷπρ 158 σὔδγρε ἰίο ἐϊὲ τ} Ὦ158 Ἔγεβ σπά 5εε, ιϑὶ 45 δἱ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ 

οὗ ἰῃε οἰδεῦ ν᾽βίοῃβ. «86:6, ἰῃ6 δηρεὶ 834γ58, τυλαΐ ἐμὶς ἐς ἐμαί σοπιεί 

ον, ργδβθη(β 1156}{ 88 ἃ πε ῊῪ οὐ])εςί οἵ δἰἰεποη. ΝΠ ομος 1ΐ ςἈΓ16 
(88 ῥΡχορδεὶ ἀοδβ ποῖ 5840, δηά 1ξΐ ϑθθζῃβ ἰά]6 ἰο σοῃ]δοίυγα. (εγ- 
ἰΔίηΪγ Ὡοΐ, 45 ϑοης δᾶνε Ὠε]ά, ἔγοπι {86 ἴδ ρ]6, ἴοσ δί (815 Ππ|6 
θεοῦ τνᾶβ Ὧ0 ἴετρῖε.---ὅ, ΤὨς ῥγορδδί ἀοθβ ποῖ δἴ οὔςξβ γεοορτῖβα 
ψ δὶ ἱἰ ἰ5 δὲ ψ]οἢ ἢα 15 Ἰοοκίηρ. Ηδπος ἢΪ5 φυοϑὕοῃ, λα ἐς “ἢ 
ΤὨε ἱμίεγργοείεσ ἰ5 ΟὈ]ἱροαὰ ἰο ρῖνα ἰζ ἃ πδπ6. [{ ῥρσονεβ ἴο ὈῈ σῃ 
εὐλμαῆ. Ὅδε ἐρδδῇ, κὸ [ῃς Βδίῃ, δοοογάϊῃρ ἴο {με ἰαἰδϑὶ δι μοτί- 
(165 ἴῃ βυυςἢ πηδίίζογϑβ, οοηίαἰηθα 46.44 11 Γ68, (Π4ἱ 15, 32.07ὴ ἘΠ Ξἢ, 

ΟΓ 38.86 Απγεγίοδῃ αὐδγί5. Α τγεςορίδοϊο οἱ [8 ΐ5 831ΖῈ σου Βαγαάϊν 
ΒΔ 5Υ (ἢ Γδαυϊγεοπιεηῖβ οὗ (ῃ6 νἱβίοῃ. [{ 15 ργοῦδθῖε, (Πογείογε, 
(δι [ῃΞ ργορβειηϊοη ἀβά ἰο γεργεβοηΐ [Π6 οὐ]δςῖ ἰῃ ᾳφιεβάοῃ, Ποῖ 85 
δΔῃ ἐρῃδῇ, θυΐ 85 βοιῃείπιηρ οὗ [Π6 58π16 ΟΥ̓ΠΪΠα τς] βῆδρε, δηά ποῖ 
ΠΟΙ ΘΔΌΪΥ Ἰαγρογ ἴδῃ [86 ἔδΠ}Π18Γ τηθᾶβυγε.Σ ΤῊς ἰοχί 45 ἃ 5ες- 
οπμά δηϑῖνεγ ἴο 6 Ὀγορῇῃοί᾽β χυεβέοη; Ὀυΐ, θοσδυβα 1ΐ ἰ5 ἃ βεςοῃά 
ΔΏΒΕΙ ἀη ΔηΠςἰραίεβ, μοὶ ΟὨΪΥ (6 ἐχρδηδίίοη ἴῃ ν. ἢ, Ῥυιϊ ΔηΥ 
ταθητοη οὗ [6 τοιωδῃ ἰο ἡ ῃοπι ἰΐ τοίεγβ, 1 18 οἰ θαυ ουἱ οὗ ρἷδοα 
ἴῃ (ἢς ργόβοηΐ ςοηποοίίοη. [{ἰ τηυϑί ἰμογείογε Ὀ6 ἃ ρἷοββ ίο ν. ἢ, 
ἰπβογίοα όσα ΌΥ ἃ Ἷᾶγείθβϑβ σοργῖίϑβί.---ἶ. ΤῊΪΒ νοσϑα 15 ηοΐ ἃ ζοῦ- 
ἀηυδέοη οὗ ἴῃς βρεςςὶ οἱ (δε ἱπίεγργείογ δ [{{ ψέγο, ἴμογα νου 
Ὀ6 δο ποοὰ οἵ δ6 ἱπίτοάυςίοιγ 4πώθ κε βαϊά αἱ ἴῃε Ὀερίπηΐϊηρ οὗ 
[86 πεχί. Μοζϑονεσ, ἴΐ 5 ποῖ ὈΧΟΡΕΓΪΥ Ἔχρδηδίοσυ, Ὀυΐ πλΈγεὶῦ 
ἀεβοτρῦνς οὗ [86 ἐρθδὴ δηὰ ἰ(8 εοηΐεηί. ΤΏ ῥσορῇδί ΠΟΥ͂ 5665 
ἴον Ὠἰπη56 1 [δἰ [ῃ6 τηθαϑιγο 15 οονογοὰ Ὀγ α ἀὐἷδᾷ οἵ ἰδαά. ΜΈΏεη 
(815 ἰδ, ψβοβα τεῖρῃς 15 οδἱουϊαίοα ἴο ὀχεὶϊς συγ οϑ!Ὑ, 15 ἐγιεὰ 

ΘΠΟΌΡὮ ἴο Ῥεῖ ομ6 ἴο ἴοοῖκ ψ]δίη, Ὀαΐ ποΐ 50 ἴδ. 88 ἴο δί]ονν 
ΔΥὨΐηρ ἴο 6βοδρα, ἰΐ Δρρδδῖβ ἰμδὶ ἰβογε 15. α τυοριαῆ,, [1τ., ο6 

4.80 Κε,, Κιίε., ὑντί,, Οτ., ἀ αἱ. 
{ Ὁ]. ΕΒ., ατι. Ἡοἶελι: σπᾶὰ Μεαιτμγει; Νοπεςῖκ, Ανοΐ., 202 ἥ. 

7. ὃο Νεν., ϑίου.. Κδᾷδ., Οτ., 4 αἱ. 
ἃ 80 ἀς Ὁ., Καδ., Ῥιεα., ἴον, οἱ αἱ. 
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τοογπαη, τἰδηρ ἐπ πὸ ἐρλα" Ὁ ΒΥ ποτ ἴδε 114 νὰ8 ᾿Ποὰ (ἢ 6 
Ῥγορδεὶ ἀοδθβ ποί ἴδκα ([Π6 τοῦδ ]ς ἰο ἰηΐοσγιι [6 τοδάθσ. [{ σδῇ 

ΒΑΓ Ϊγ πᾶνε γταϊϑοα 1561 { (Βγά.), δαὶ τγᾶ8 ργοῦδθὶν Ποὰ Ὁγ τΠ6 
Δ ΕΓρΡγοίοσ, βίποθ, δοοοσγαΐπρ ἰο ν. ἡ, ἰξ σγὰβ 6 σψῇο ρευΐ ἱξ Ὀδεῖς 
ἰπίο 115 Ρἷδςε. 

8. ΤῊῖΙβ ποπιᾶη, [Π6 ἱπίογργοίος ΠΟ δχρδίηβ, 15 γί οκεάηε:ς. 
ΤὨς ἴεστῃ 15 υπιηοαϊῆοά, ἐχοερί ὈΥ (ἢ6 ἀγιςϊς, ἃ5 τοαυγοὰ Ὁγ Ηδ- 
Ὀγοῦν ὑϑξᾶροθ. ΤὨΐβ 18 ΡΓΟΌΔΟΌΪ (Π6 τϑάβϑοῃ (6 δυῖπογ οὗ (δ ρ͵οβ85 
ἴῃ ν. 7 [611 τηονϑά ἰο Ὄχρ δίῃ ἱξ. Η158 Ὄχραῃηδίίοῃ, βονγανοσ, 15 ποῖ 
ΨΕΙ͂Υ δεϊρίυϊ, ([ὰ6 νογὰ ἐμίφμἠγν Ὀεΐπρ αυΐία 45 ἱποίυϑῖνα 85 τοϊοξοά- 
Ἠέ55. ὙΠοδβα ἯοῸ τγεραγά (ἢ15 ν᾽ βίοῃ 85 ΒΡ] οπλεηί8] ἰο ἴῃ 6 ̓Γ6- 
σοαϊηρ παίυγα!γ οἷαὶπι (Π4ἰ ([Π6 Ρῥγορβεῖ 18 Βεγε βρθακίηρ οἵ 5ἰῃ ἱπ 
δεηεγαὶ, νι ϊςοἢ 15 ἰο Ὀ6 Ὀδηϑῃοά ἔτοπι [υάἀΔῃ, Ὀὰΐ Ρεγμ δα ἴο 
οοπίηυς (5 ἀεβίτυςνα τνοῦὶς ἴῃ ΒΑΡυ]οηἶα; Ὀυΐ (818 νἱονν τη} 68 
Ῥοίἢ νἱβίοῃβ ἰθδςἢ ἴοο ΠΟΑΡΙΥ (Π6 5816 ἰ6βϑϑοη. ὙΒΕΓΟ ἰβ ἃ Ὀεϊίοῦ 
ΟἿ, πᾶηλεὶυ, (Π4ἰ (ἢ Ῥγορμοὶ μεγὰ [48 γείεγεηςβ ποσὰ ραγ οὐ] Υ]Ὺ 
ἴο ἸΔοἰαίτγ.7 [115 ἰἀνουγοα ὈΥ 5ενογαὶ σοῃϑ᾽ ἀογα!οη5: (1) 1ἀο] ΑΙ ΤΥ 
5 ἃ ἴοστῃη οἵ νυ] Κοάῃθ88 ἰο τὶς (ἢ6 Ηδῦγοννβ Το αἰ γαγβ δά- 
αἰϊςειοά, δῃὰ ἴογ ν ὶοἢ (ΠΥ Ὀε]ονεά Ὀοίὶ οἱ (Πεὶν Κπράοπλβ δα Ὀδοη 
ΡυΠΙϑμοά, ἤτγδὲ ἢ ταΐποῦ οδ] δ 168, ἀπ ἤη4}}Υ ὈΥ ονεγίἤγον. 
(Οὔ. 176. 4152 5. ἘΖ2. χ112΄ (2) 1ὶ ννᾶ5 ργδσϊίβϑοά Ὀγ (86 ἱπῃδθιϊδηβ 
οἵ Ῥαϊεβμο, ἱποϊυάϊηρ ϑοπια οὗ πε 7ενγβ, Ἔνθὴ αΐζογ (6 ἘχΠδ. 
(ῦ. Ἐσι. ο' - 15. κγ) δ: 6" Ε. 6617 ΜᾺ], χ", (3) 10 18 1τθαυ Εν 
ἔῃ (ῃς ΟἹά Τεβίδιηεηΐ σεργεϑεηίθα 45 (86 εν] ἐβρϑοδ!γ οβεημϑῖνα 
ἰο γδηπεῃ. (Οὔ. Ὀι. 45. 1738. 1 Κὶ. χιῦϑῖ. εἰς. (4) 1ἰ ἰ5 ἔα ἴοσπι 
οἵ οἄεηςς (δὶ ἃ ΗΘΌΓΕΥΝ ῥγορμεδὶ ψουϊὰ τηοϑὲ πδίυγα!ν (μη Κ οἵ 
Ῥδηϊϑΐηρ. Οὐ Ὁὲ. 45 1 5. )6'5 Απι. ς᾿ ἢ, (ς) ἘΖεκίοὶ [ογεϊο!ὰ 
(δῖ οὐ {μεὶγ γεϑίογδ οῃ 58 ρεορὶς νου] Ὀὲ οἰεδηβοὰ ἔτγομῃ ἴἰ{. 

Οἵ. 3,155. 2,18. γχἱ Ζεςβαγίδῃ δείυ δι μδὰ ἰάἀο]ΔίτΥ ἴῃ παληά, 
15 ΘΔΞΥ ἴο Θχρ δίῃ ΨΥ ἢ6 ΓΟργεβθηςβ 1ἰ ἃ8 ἃ οπδῆ. [ἢ 80 ἀοϊηρ 
Βα 5:ἸΡῚῪ [ΟἸ]οννΒ (6 ῥχγαςίοε οὗ (Ὠ6 οἰδγ ργορμείβ, γῇο γερδδίθα!υ 
ἀεηουποο [15 οἴδηοα ὑπάογ (Ὠ6 ἤσυτε οὗ ργοβυοη. Οὐ. Ηο. 

4 Ῥχροδοῖ (δἰ κα ἰδδὶ (ἢ γἐοίατα ῥτεϑοτιί θα ἰῃὰ ἴἢς Υἱδκίοῃ δὲ δῦονε Ἴχρίδίποδ ἷβ δῷ 
κ᾿ ακνλιὰ " οηο. Ης ἰδοτγείοτε βυρρεσίβ ἰῃδὲ (Ὠἷκ νεῦβὲ ΡῈ σεηδεγοῦ, "ἊΑπνὰ ἰο, α βωνάνγεά- 
«οεἰκῖ! οἱ ἰἱεσὰ ρας ἐσγνίεώ [6 τανε δεῖ εαγνίεά ὃγ α τύονίον τοῖο :6ἱ ἐπ ἰδε εὐλαΐ." δὲ 

ευνέδας: εἰε.] ᾿ 

180 5ιοοὴ., ΗΔ. 71]οτοόπρς ἴῃ ἢ ἰβ οοιητηοηίδΥν ὑβὸ8 ἴπ6 ὀχρτεβαίου, “"ἐνέσνέίαι, ὅμαᾶνε αἷἐο 
πονηρός ἐφξοξἐγίφην βοσεμηει σῥῥεῖϊανρ" 1 Ῥαϊ [δὲ5 ἱξ ὑσοῦδθὶυ δὴ διυρίοῃ [ο (οἱ. 53}. 
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238. Ἰς, 21:4. ἘΖ, τ6' 5. εἰς, Ἐ--- δ τοσηδῃ Βεῖα ρἰεϊυγοὰ 15 8 
ΝΟΥ δεῖνα ἤσυτα. Νο β0όποῦ 18 (6 σονεγ πε ἔτομι [Π6 Θρἢ8ῃ 
[ἢ8ῃ 886 δίίοσηρίβ ἰο ἐβϑοᾶρε. ΤῊδ ἱπίεγργείεσγ, βοννενεγ, ἱπίεγοθρίβ 
ΠοΓ, ἐλγμδὶς ἀεγ ὈδΔῸκΚ ἑμπίο ἱμε εὐλαλ αμᾶ εαςίς ἐπ ἰεαάδη ιυεὶρὴἠξ 
μον {ΐς, ποῖ λον, πιομίλ.---9. ἽΝΒεη (δε νοϊηδῃ  ἸΟΚοάμπεβ8 μ85 
(88 θΘαἢ 5θοίΓεὶΥ ἱπιρσβϑοπθά ἴῃ ἰῃε Ἔρῃδῃ, {πε ργορδεῖ 8668 ἔπῦο 
ΠΊΟΓΟ τυορ!θη οογΐπρ 7ογίθ. Μπςἢ ἱηροηυ Ὑ 45 θδοῦ ἐχρεηάεα 
ἴπ δἰἰοτηρίβ ἴο ἀΐβοονεγ (μεὶγ βἰσηϊβοδηςθ. ὝἼμε ουϊοοπιε 18 ἃ στοδὶ 
νΔΙ οἰ οἱ ορίπίοῃϑβ, ϑοῖὴς οἵ ΒΟ ἢ ἀγὰ αἰδηλ οι ΓΊ ΔΙ ορροβοά ἰο 
Οπ6 Δἃποῖμεσ. Τῆι, ἴογ Ἄχαπιρὶο, Κὔμ]οΓ ἢπᾶ5 ἰπ (Π 61 πη6556Π- 
ξεῖ5 οἱ ϑαίδηῃ, Νεουμηδηη δηρε}8 οἱ Ὑδῆνοῃ. ΤΉΘΥ ἅγὰ ῬγΟΌΔΟΙΪΥ 
ἰο θὲ τεψαγάθα 85 (δε πδοδββαγυ δα ποίβ οἱ δὴ εβεςξνα ρῥἱοίυγα. ὃ 
ΤΒΟΥ ἢᾶνεα τοΐηρς ἰἶξε ἢ τυὶπρς ο7 ἐδ οἰογξ, παῖ 15, ἰΙοῆρ δῃηά βίγσοῃ 
ΟἾΘ65, 51{40]6 ἴογ γάρ δηα ργοϊοῃρεὰ Ηΐρῃϊ. δϑίογκϑ 1.6 νῈΓῪ 

σοΟΙηΟ. ἰπ Ῥαϊοβῆμο. Βεα (ΠΟΥ ἅγὰ τιϊρτα!ηρ (ΠΟΥ 855 ΟΥ̓ΘΣ 
(86 οουηίτυ ΟΥ̓ (Πουβϑαηά5, δηὰ ἀυγίηρ (18 βϑθάϑοη (ἢ δε 5. ἃγδ 
οἴΐεοη (ὨΐοΚΙΥ ἀοιοα τ το. Α ΠΠ]Π]- στόν βίοσκ οἵ (Π6 ἰαγρεσ, 
ΔΠ4 οοἸτηοηογ, ΜὮΪ6 νγ οἰΥ τηθᾶϑυγεβ ποσὰ (ἤδη ἴὮγοα ἀπά ἃ μα ῖξ 
ἴδε ἴῃ Ἰεμρίἢ δηὰ ὑνῖςα 85 ταυςἢ ἔτοτῃ ΠΡ ἴο Πρ οὗ 115 6. κΚ νίηρβ.ἘῈ 
Μουμίίηρ οἡ 5ιςἢ ψίηρβ, 656 ἴννο νόσθθη δογέ ἰ᾿ς οὐδαΐ οου- 

ἰδἰηΐηνς ΠΟ Κοάη 655 Ὁ 9 8Π4 ΔΎΔΥ δείπυεοη μεανεη απὰ εαγί. ΤὨΘ 
ἰαϑὶ ρῆγαββθ, {3κὸ τῆ “ἴῃ μεανεη᾽᾽ οἵ 6. 87, 15 8ῃ 8]1υβίοῃ ἰο (ῃς ας 
(δὲ τς 5ίοῦκ αἰνγαγβ 1658 νοσγ δἰ Ρἢ ἴῃ 118 ταὶ ρτδ ἤ ἢ5. 

10. Τῆς ργορβεῖ, ψῆοϑβε οὐ] 51 Υ̓ 15 ΠΟῪ 0} ἀγουπδά, ἱπαυΐγεϑβ, 
ἩΡΜΉΠΟΡ αγε ἐμον νιουΐπρ 6 ἐὐλμαλ Ἠξε 5884γ5 ἐδ εῤλαΐ, Ὀαϊ, οὗ 

“ Οα ιδῖ5 ροίαι ἰἰ 8 οἱ ἰηίοτεβὲ ἰο ποῖς ἔυτίδες [π6ὲ (δε ττοτὰ ποτε υδοὰ ἴον νἰςχεύηεο (ΠΡ Πα, 
γέ ἍΝ) ἰ8 α ἰανουτίίς τὶ ἘΖεϊκίο!; εἐδὶ ἰῃ 2 (Ὦ. 247 {πε ἰἀοϊαίγουβ φυοο ΑἸδδ! δα ἰ5 «αἰ ἃ 

“ἴδ πίοκοάηει᾽" (Πρ 5); δά ἐπδὶ ἴδε ςοῃεοῦδῃ!δ οὗ ἴπε τοοῖ ἔτοπι νεΐοῖ Ὀοιδ οὗ ἴδϑε 
Ὠδίηδ5 δῖα ἀετίνοα τὲ ἰουπά ἴῃ [86 τενεῖβε ογάεσ ἰῃ Αβῃϊογεῖ (ἌΓ }), ΒΔ. 7ςλίαν, ἴῃ δσος 

οἵ τῇς τοδὶ ρορυϊδῦ οὗ ἴδε 815. ἀἰνίεἰο5 ὉῪ τοτ ἴὰς ἨδΌτεντα ππεῖὸ δευοεα ἔτους ἰδεῖς δ]- 
ἰεσίδῃος ἴο δεν. ΟἹ. χ Κ. ττῷὸ 2 Κὶ. 2118 7ς..»Ψ}8...,18 δ. 

180 ΤὨοοδ. Μορδ., Τβεούοτει, Κδ., Ἐοϑεηι., ἸΥτίὶ., οἱ αἷ., Ὧο ἀο Ὡοὶ ϑεθχ ἴο δδνε 96: Ὁ 
ἴδε τγἰαἀϊευϊουπηοξα οὗ ἰτονίη δυο ἃ τπ1886 οἵ ἰεθ ἃ δἱ 8ὸ δ:8}} ἃ τηδιῖ. 

Φ Νευπιδηη᾽ 5 οοιηπιεῦϊ οἱ [δἰ Ῥαδδαδε 8 ἃ ζοοΐ ἐχδιηρὶς οἱ δία ἤοτὶὰ δἰγὶς οἱ ἐχεβεεῖβ. Ἠς 
88 5, " ον [υ}} οἱ ξκυγρτίεἰῃ Ὀεδυῖν 5 ἴς (πουσδϊ ἰῃ τὨΐδ δἰτηρὶς μἱείατεῖ ὍΔ πόσοθε τεῆο 
8ο ἰοτἢ ἰτοῦι ("6 Τ,ογὰ ἰο Ὀαπ κι Οοὐεββηδδα ταΐϑε ἰθδυϑεῖνεβ οἱ Ὀγσαι ρἰπίοοε, πΐησε []} οὗ 
ἴονε δοά κίθσδηδδα, νίηργε (δὶ οατε ἔον ἔἰνοῖς οὐ νι ον αἰ τπέυ] 655 δηὰ νὴ ὁ ἀενοςοά 
Ραϑβείοω οἱ ἰμερί πε πδιολέυϊθδδ."" 

ᾷ. 90 Νενν.., Μαυ., Βτά., Οἐ., ἐ αἱ. 
44 Ττίείγο (Ν Η Β., 246 |.) δεεπ8 ἴο ες. {μδὶ [86 ἀδὶε δἱ πες ἰ;ς δἰοεῖκδ ἀρρεαδς ἰῃ Ῥα]- 

εεἰΐωε ἱς δἰ ναγὰ ἰῃ ἐδ ἰεἴλες ρατὶ οἱ Μδιζὰβ. ΤὨϊς, δονενεσ, ἰ8 Ὡοξ οοὐτεςί. Αἱ δῶν ταῦ, ἰὼ 
1002 ἰπιτγεῦφε δοςκφ οἱ ̓Ἰῃοτ} μαϑδο ονὲς Ϊεχυδδίει οὐ ἴδε οἰδιδ οἱ δαὶ τωοοιὰ. 
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σουΓθα, ἰἰ 15 (ἢ6 ψοσηδη γαίΠοῦ (ἢ8Δη (6 ΠηδάΒυΓα ἴῃ τῆοϑο 4658 η8- 

τἴομ Βα ͵5 ἰπἰεγεβίεα.---11, ΤὨῊδ ἰπίογργείοσγ 4068 ηοΐ, 5: ΟΕ 8ρ681- 
ἴῃ, δῆϑννεῦ (86 αιεβοῃ Ρι ἰο ἢΐπι, Ὀυὲ γΕρ]165 ἃ5 { [6 ῥγορῃοΐ 
Πιδὰ δεκϑά, ποῖ νι μογ, θὰϊ ἢν, ἴἢ6 ψίηροα οπλθῃ ΜΈΓῈ τιον ΐηρ 

τῆς οπα ἴῃ ἴῃ ἐρβδῇ, βαγίην, Τὸ με 707 ἢ α ἄομδε. ΤὮΘ Ργοροῦ 
᾿πιογργείδοη οἱ ν. ὃ βῃ6άβ ρτεαδί ᾿ἰρῃξ ὑροὴ (18 ρᾶββαρε, ίογ, 1 
Δ οΚοάμπεϑ85 15 ἰῃ 6 ρογβοῃϊ βοδίοη οὗ ἰΔοἸδίτυ, (86 Βοιιϑ6 ἰο δ6 Ὀ0}1 
5. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ηοὶ 8ῃ ογάϊηασγυ ἀνε ]ην, Ὀυΐϊ ἃ (ΘΙ ΡΪ6 ΤΏΟΓΕ οὗ 655 
ἱπηροβίηρ. Νονν, ἴἰ 15 δὴ ἱπίεγεβύηρ ἰαςὶ [μὲ (868 ΒΑυ]οηΐδη5 
οΔ]1οἀ {μοὶ χέξζωγαίς, ἰῃ6 ἰονγοῦβ οἱ ἔγοιῃ ἰἴγθα ἴο βθνυθὴ βίοσίθϑ 

τυῃϊοἢ (Π6Υ εἐγεοίοα ἴῃ Βοπουγ οἱ ἰμεῖγ ἀοἰ 65, Βου8ε5. ΤΏ, (6 
ΟΠ δὲ ΝΙΡΡιγ [ΠΕΥ παιηοὰ “Ε- μεν," (868 Βουϑε οἵ (6 τηουπίαίη, 
(ἢ6 οῃς δὲ Αρϑδάβ, “ -απ-ἀαδία,᾽" ἴῃς Βουδϑὲ γεδοηρ ἰο Βοάνθῃ, 
(ἢ οπα δἱ Βαδγΐίοῃ, “ Ἐ-ἰορβμ"εηι-αηεἰὶ,᾽) (ἂς Βοιι86 οὗ [δε ἰουηἀαξϊοῃ 
οὗ Βοάνθῃ δηὰ δδγίῃ, εἰς." ΤὍθ686 χζζωγαίς ποτα ἰῃ6 πιοϑὲ ποῖςθ- 

40 ]6 ἰεδίυγε οἱ ἴῃς χτοδί εἰε5. (Ολ ὅπ. 1ττ' 5... ΝΒ η, (δέγείογο, 
(ἢς ἱπίογργείεγ δ ἀ5 (μδὶ (ἢ Βοιιϑ8 15 ἰο 6 Ὀυ}ὼ ἐν ἐμ ἰαμά οἵ 
δλέμαγ, ἰῃ6 αὐδϑίίοη ΠδίιΓΑΙΥ ἃγ568 πεῖ Πογ 1 15 ἢοΐ ἴο 6 ΟΠ6 
οὗ ἴπε56 σίξζωγαίδ. ὙΠΟΓΕ σΟΓΙΔΙΉΪΥ 15 ποίην ἴῃ [Π6 ράᾶββδαζα ἴὸ 
ξοσγ ἃ σις δὴ ἱπέοθγθηςα.----ΕἸΠΑΙΥ, ἰμς ἱπιογρσοαίοσ βᾶγ5 (αἱ τὐλόη 
{|, ἰῃς Βουϑε, ἐς ῤγεραγεί, |1ϊ., 5εἰ τῤ, ἐμόν, ργεϑυδῦϊυ [Π6 το ΘΩ, 

«οἱἱἱ ἀφῥοσῖ πον, πὶ [86 Ἔρμδἢ ἰπ ψ ὩΪςὮ 586 15 ἢοΝ σομβηρά, ἐλογέ 
ἐπ μεν ῥίαοσε, ᾿ἰϊ., ῥομ ον δαδε. Ἡδκτβα, ῬογῃΔρ5, 158 8η 8} 5ΐοῃ ἰοὸ 
τς π|Π|6 τοοπὶ οΥ βῃγίηθβ, τ Β]Οἢ βἰοοα οα {Π6 ῥΙδιξοττη δἱ {86 ἴορ 
οὗ (ες φέξκηγαί 

ΤΠοΓα 15 ποίη ἴῃ [6 ν᾽ 5οῃ 85 ἄβονε ἱπίεγργείθα ἱποοηρτιοιυβ 
ψῖ (ἢ τοΔοδίηρ οἵ οἰδεῖ δηά θαγὶΐογ Ηοῦτγονν ττὶῖετβ. Τα ρυΐ- 
Ββεδοῃ οἱ (86 Ηοὶγ 1,δηὰ ἔγομι ἰἀοϊδίσυ, 85 ἢ85 Ὀθεὴ ῃοίοθα, νγγὰ3 

ῥγοαϊςιοα ὈΥ ΕΖεϊκῖοὶ. ΤΒδὶ (ἢ [4136 ἀ 6165 βΒῃου]ά Ὀς ἀεροτίαά, 
δηά ποί ἀεϑβίγογεά, 18 ἴῃ Βασοην τ (ἢ ἀοςίτίης ἰδυφῃς ἴῃ Ὁ. 
4.5. 2059, δοοογάϊπρ ἴο ψβΐοῃ [Π6 ᾿ψΟΥΒΗΡ οὗ οἴ βεὺ ροάβ νψὰ8 ρεῖ- 
τη ϊ551016 ἰπ Ἰογεῖρτι οουηίτῖε8. Τδαὶ (πεῖν ἀεβηδιοι μου 6 
Βαδγοηΐα 18 ποὶ βυγρυ βίης τ ΠΘΠ ΟΠ6 ΓΕΠΊΘΙΊ ΡΒ ΒΟ ἰοηρ (Β6 
σδρῖί8] οἱ [δὲ σου ΤΥ δα Ὀδοη (Π6 σεηΐτα οὗ ἰῃς Ποδίμοη ψου]ά. 
(Ἱ. εν. τ45, εἰς. Τὸ ᾿ὲε βυζε, Βδθυΐοῃ μαά Ὡον ἰοβί 6 Γ ΒΌΡΓΕΙΩ- 

4 (ΑἹ. Ἰδβίσον, ἈΒΑ., 618 ἥ. 
{7 Ὁ]. δβίσον, ΚΒΑ., όχι }.: Ῥεῖοτβ, δίφρων, ἰἰ, χ22. 
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1γ6 ΖΕΓΘΟΗΑΕΒΙΑΗ 

δου. Οἱ {Π]15 ἴΠ6 ῥγορβεὶ 5 ρεγίθοι Υ ἀναγαε. Ηδξηςο 6 ἀο65 μοὶ 
βίορ ψῖἢ τΠ6 ἀεροτγίδοη οἱ ΤΙ Κοάπ 655, θυΐϊ δ 45 Δποίποῦ νἱϑίοη 
ἰο ἴῃ6 56Γ165. (Οοιῆραγε νὴ Ηοοηδοκοῖ, ΒΟ τείογβ 1Π15 ν᾽ βίοι 
8130 ἰο ἴῃς ρᾶϑί. 

δ. 2] 850 ὥνειδι, ῊῈ, ΦΟΚΡΆΒΩΡ οηη, γε. που]ὰ δαὰ πρινη. ΤΤμδῖ, 
δονανοσ, σου τλδκο ἴῃς αυεπύοηῃ ἃ τεαυοϑὶ ἰοσ ἰπίοστηδοη, τὶς ἢ 

δου ἃ σοπιε ἔσομι ἴῃς ρσορμεῖ. Οὔ. 1τ' 2.1.9. ΤὨϊς 15 ἃ ρβδσγβὶ]εὶ ἴο ἰῃς 

Δι 5εεβὶ μοι" οὗ 43 ς5, Μαζί, ἐο]οσεὰ ὃν ΚΙι., βυθϑεϊςυϊοβ Πρ ΝΠ 

ἴογ Ὁ. Βοῖξδ ϑυρρεβύοῃβ ἀσὸ ὑαϑεα οἡ ἰμε αϑϑυταρὅοῃ [ῃδῖ νΥ. δῬα 5. Δἢ 
Ἰηϊεσροϊδοη. [Ιἰ 8 ποῖ ν. δῬα, Βονενεσ, Ὀυΐ, ἃ5 8845 δἰσεδαν θδεη ποίεά, 

ν. "β, ἴῇδι ἰ5 ἴῃς ἱπίεγροϊδοημ. (Οοηβδαυςη!ν ἴῃς ῥγοβεηῖ τεδαϊηρ ἴῃ 
1Π15 νοῦβα ΏΔΥ Ὁς τεϊδὶ η6α.---ὭΝ .}}} ΤῊΣ ΚεΠἋ6Γ σοηΐοσχῃβ ἴο ἰμαῖ οἵ ἰῃς 

ψογαὰ υπηἀετϑοίοοά. δι ςγ σεηάετγεά, τς αὐυσβίοη 15, 7) λὸ ἐς ἐκὲς ροεγ- 
ον} (Ὁρ. (Οἱ. 36 610. σιεσα (πὸ ῥσίς. 18 υϑεα δανεγθϊδ!}γ.---ὃ. ἼΘΝΝΝ 
ΝΥ .---Ἱ ΤῊς τὯο]ς 5 οὐ οὦ Ὀγ [ἢ ἰαῖεγ στ ςβ. 1, Βότενεοσ, [Ὡς τοβῖ 

οὗ ἰῃς νοσξε ἰ5 ομιϊτςα, [815 ραγὶ πλυβὶ ὃς τεϊδι πο 85 8 ΘΏΒΥΧΟΣ ἴο ἰῃς ὑγε- 

οδαϊης φυσποῃ.---0) 5} 44» οῤλαΐ, αἰ βουσῃ ᾿ξ μα58 {πε ατί. Οὐ. σα. 
4.126. « Αςς. ἴο ἀς Ὦ. [δε ρῥγίς. 885 ἴῃς γί. Ὀδοδυϑβς ἰΐ 15 σοηβσυεά 

σὰ ὨΝ].--- ΕΟ [δς τεδϑοηβ [οσ σοδσαϊης 2) ΝΥ ἃ ρἷο055 ἴο ν. 5, 866 ἴῃς 

ςουλτηοη(3.---)»}] Εά,, ἢ ὦ Φ, οὗν. 80 Ηουρ., Νεν., Β]4., Βυγρεγ, 
ΗΙ., Εὔχϑι, Οἵσ., Υες., Νον., Μασγῇ, Κιι,, εἰ αἱ.----7. ΓΙΜΗ] “Ὁ οπλ. τινι, Εα. 
)πν, νὰ ὦ Ἠ, Ὁαδῖῆς, Νεν. δηά τῆς Ἰαῖοσ οὐ ἶςβ, οσ Ὀείίετ, μ΄ νι. 

Όρ. 6α5. ᾿ 125.ὄ Κ΄ 2. "οἱ - ΠΠΜ]) Νοῖ, 85 Κα, , ὁ 35:4. [σϑοῆ 68, ἴῃς εαυΐϊν- 

δἰεηῖ οὗ τῆς ἱπάεβδηϊίε ἀτγί., Ὀυϊ ἃ Πυπλε ΓΑ] ἐπι ρ μαϑιβίηρ {πε 501} 18 τ η655 οἵ 
(ὃς βυδ͵εςί. Οὐ Οη. 223 Ἐχ. 163, εἰἴς.---ὃ8. 12Ν] Φ!-, τὸ τάλαντον -ὦ 23. 
--αὐκῇ Βειϊεσ, σί 40, Ὁ».-τλλο] 1ἴ ἰβ ἱτηροββίθ]ς ἴο [εἰ] ΌῪ ἰῃβρεςου 
ὙΠ εῖΠοτ τς 5[. τοΐοσβ ἴο ἴῃς ἜρΔὮ οὐ ἴῃς ποιώδη, Ὀυΐ 85 Δἰγοδαγν ἰη- 
τηδῖεα, ἃ π||6 τοβοςὔοη οὐσῃϊ ἰο τοβ} ἰπ ἃ ἀεδςοϊϑίοη ἔοσ ἴῃς ζοσιωοσ δ] ἴδ γ- 

Ὡδῖϊνε.--9. δοπιδ τη55. Ὀεσίη ΠΟΤῈ ἃ ΠΕ 5εο!]οη.--- )}2)22 ΠΥ] Τ15 

οἶδυβε 85 4}} [Ὡς τλᾶτὶκ8 οἱ ἃ αἰοββ. (1) 1ἴ ἱπίεστυρίβ ἴῃς ἡδίυσαὶ ον οὗ 
(δου. (2) [1 ἱπισοάυςαβ δῃ ἱπεϊάδπίδὶ σεΐεγσεηςς ἴο ψίηρϑβ Ὀεΐοσε ἰἢς 

βἰδίοιηθηΐ [μαῖ (ῃς ψόσωεη σεσὰ ργονϊ ἀδὰ νυ τ με. (3) 11 Ὀείγαγϑ, ἴῃ 
ἴῃε π|δ85ς. 5. οὗ Ὁ7)0)5, ἃ ΠΊΟΓΕ σΑγα]ς58 Βδηά ἴΠδη (μαῖ οὗ (Πδ ογὶσίηδ] δὰ- 

1δοσ, γῆο (ΔΚε58 ρδίηβ ἴο 186 ἴῃς ῬΓΟΡΕΓΣ σεηάοῦ ἴῃ χεΐογσίης ἴο ἴῃ νοτηθῃ. 
Οὔ. γῦ. Ἐὸοσ ἴμεβε σεδβοῇβ ἰΐ 15 θεβδί ὄἜχρ δηθὰ 85 ἃ τῃδγρίηδ) ρ]οβ5, 
βυσρεβῖεα Ὀγ ΕΖ. 139 {., τ ἘΪΟΝ τγᾶ8 ἰπβδοσιεά ἰηΐο ἴπε ἰοχὶ ὉῪ ἃ [που Ώ61ε55 
ςοργίβί. Ιὲ πουϊά Ὀς 1685 ποίίςεδο]ς 16 ἰἴ ἐο] οννεὰ ἴῃς πεχὶ οἶδυϑε.--- 
Π ΟΠ] Φ, ἔποπος; Ἦ, »ὐυΐ; ἴ, κατ; Α4. ΣΘ, ἑἐρωδιοῦϑ.--- Γ] ἘᾺ., σὰ ἢ 

ΤῊΔΗΥ͂ π35., ΜΘ... (Οὐ 665. 14... Κ..3..10. π05] Ἐα., νὰ Κεηη. 
2ςο, ἀε Ἐ. κ4ς, ΠΣ, πολ )}} ΒΑ., τὶ ἸδΩΥ πη55., ΓΊΣ Ὁ Ό.---ΙΠΊ';ι 
5] Καρἧξ Ὀδΐίοτε δὴ δοςοηίοα Ξυ]}αὉ]ῖε. (Οὔ. Οεβ. 3. “1: το). 3 (4)͵.-- 

150} γε., αἴϊες ὦ (καὶ ἐτοιμάσαι), Ἰ»5πδν, Νον. δηὰ ΚΙ. οπιῖῖ ἰξ 
83 ἃ ἀἰτίορ., Ὀυϊ [με τεβευιδίδηςς Ὀεΐτνεεη ἰ δηὰ ἴῃς πεχί ψοσαὰ 15 ηοΐ 5υΐ- 
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᾿Βοῖεπεν εἶοβε ἴο νγαῖτδηΐ δυο ἃ αἰϑροδίοη οἵ ἱ. Μογϑονεσ, ἰξ τλδῖκοβ 
βοοὰ 5εη36 τ ϊτ ἢ Γ}2 οσ ἃ βυδἦεςῖ. Οη ἴδε οοῃπίτυςοηῃ, δες 665. 1112. 8 (6), 
νδῃ Η σά. Ὁ ἴοσς τον, Αὐλαά. (ζ΄. Οη. 1ο δ. --οπῸ)}}}} Α το Ώρτεῖ 

ἴοστα ἔοσ συ ϑῖςμ ἴμετε 5 ΠΟ γεβϑοῦδθ]ςε ἀείεηςς. Εά., νὰ ὦ Θ᾽, πον )ηι 

50 ΚΙο., Οσ., νε., Νον.., Μασί., ΚΊΕ. --"ἼΓ)20] ΕἸδενδετσε ἴδε νοσὰ 8Βδ5 1 

Ἔνθ ἰῃ ἴδε μ]. τ ἢ δἴϑ. 

(3) ΤΗΕ ΞοῦΒ ΟΗΑΒΙΟΥΒ (6: 5). 

Ιῃ (}5, (η6 εἰρμι δηὰ 1αϑί, νἰβϑίοῃ (86 ργορῃεί 5665 ἔοΌΣ σΠδγίοίβ, 
δι Μὰ ΒοΓβ68 οὗ ἃ ρϑοῦ 8 οοἴοιγ, δαυϊρροά ἴογ [6 οαγάϊηα] 
Ροΐμῖβ, ψἈΣθογ ΠΟΥ ἅτε ΒΠΑΠΥ ἀσβραίςμῃεα. Ἐβρεοΐδὶ διίομοῃ 
5 416 ἰο ἰῇοϑε [μαί μάνα βοῃμε ποίη νασγά, 858 μανίην δϑϑιασοα 
(ὃς βρίγί( οἱ Ὑδῆν ει ἴῃ [μαὲ ΓΕρΊΟΙ. 

1. ει πεχί ἴῃς ργορμδί 11 ΠΡ Πἷβ ἐγθβ ἢ6 5665 Κομν οπαγίοίς. 

ΤΒε Ηεῦτεν αἰά ποῖ δανε οἰδγίοιβ ἱπ ἰἃς δδγί εσ οεπίυσίεα οὗ ἰμεῖσ Ὠἰβίοσγ. 
Τδεῖς ΘΟυ ΠΥ ἯἯ85 50 τουρὰ [δδὶ [86 οουὰ ἠοῖ υδβὲ ἴΠεπὶ ἴο δἀνδηΐδασε δἵ ποις 
δηὰ [867 πετε τοΐ 5ίγοηρ ἐπουσἢ ἰο νεηΐζισγε Οὐ Τα ΠΑ ΤΥ ἐχρεαϊἰοηβ ὑεγοπὰ 
τοῖς ον Ὀοτάετβ. (ὦ. 70. τ, ΨΥ ΒεΩ, Βονενεγ, ἴΠῸνῪ Ὀεςσδλθ υηϊϊεὰ δηὰ 
Ρομετίι υπᾶον Πανὶ, μον Ὀεχδη ἴο θεὲ πλοσε ἀροτοδδῖνε, δηα, ςομηΐηρ ἴῃ οοη- 
ἰδοὶ ν τ ρεορὶεβ το υϑδεὰ Ἄοδαγίοιβ, [δον δαάεα (δ ἰ5 ἐεδίυγε ἴο τΠεὶς δαυΐρ- 
το. ῦ. 15. 8. : ΚΕ. τ᾿:οῖ δ, 

Τῆς ἔδοι ἰ(Πδὲ ομαγίοίϑ ΈΓα δ᾽ πηοϑὲ Ἔχοϊ ϑῖν ον υϑ6α ἰῃ τγᾶγ πιδάδ 
(Βεῖ ἃ 5υτηθοῖ ἴογ βίγἔε δῃὰ Ὀοοάβῃεβ. 15. )δ᾽ ὦ Ζο. οἷ, ὙΠΘ 
Δρρϑάσγδῃςε οὗ ομαγίοίβ ἰῃ (88 νυἱβίοῃ, ἐπεγείογε, ἰεδ 8 ὁ 6 ἴο 5115- 
Ρεςὶ ἰἢδι, ἰο ἴῃς [6νν5, 1ἰ ϑἐρηβοα ὰγ δηα ἀδϑι γι ΟΠ ἴογ ϑομα οἵ 

[86 περ ρουγίηρσ παίίοηβ. ὙΒδ Ἑμδγίοίβ ἃγα γοργοβοηϊθα 85 0052- 
ἐπρ 7ογιῖ 7 γοηι δεύεεη ([}6) ἔπυο τεοραΐης. ΔΝ Ώετε ἴΠ686 ψοσοα, ἴῃ 6 
ρτορδεῖ ἀοοβ ποί ἰ6}} ἢ18 γεδάεσβ. ΤΉΏΘΥ δῇ μδγαϊνγ πᾶν Ὀδθη 
Μογίδῃ, [86 ἰδλρς 1], δηά ἴῃς οἠδ εἰἴποῦ ἰο (6 ψαϑὶ Ἐ οσ τΠ6 
εΔϑι 7 οὗ 1{, βίης ἢς ἀδϑοσῖθεβ ΘΠ ἃ5 »ηομημαΐῃς ο7 ὕγομσε. ΤὮοτα 

ἷ5 ἃ πἰηὶ οἵ (Πεῖγ Ἰοςδοη ἰῃ ν. ὅ, ὑβεγε (μὲ ἱπίογργοίοσ βρϑδῖκβ οἵ 
ἴδς “αΠοἱβ 85 οουηΐηρ Τογίἢ ἔγομι (ἢ 6 ργεβθῆςο οὗ Ὑδῆνεμ. ΤΠδ 
Ὠδῖυγαὶ! ἱῃίογοηςς ἴγτοῦ (ἢ6 ἔνο ρᾶϑϑαρδϑ σοι δἰηοα ἰ8 [δὶ (ἢ 6868 
του 5 τεγὰ Ἰά6δ] τηουηίδ᾽η8 ἰη ἔτοηΐ οὗ [ῃε δροάβδ οἱ Ὑδινεῇ. 
ΟΕ. 1.5. ῬΕΓΒδρ5, βονενεγ, Ζοομαγίδῃ ράνα ἴΠ 6 πὶ βοπλα βιιοἢ 8ρ- 

4 ΤΒε οὔε οἔεὮ ἱπεοεγοοι οαἰ] ὦ Ζο͵ῦ. 90 Ὦχι., Μασοῖκ, Μδυ., Ῥιεδ} εἱ αἱ. 
ἘΤΒΟ Μουμδὶ οὗ ΟἸΐνες. 80 ΚΙ. Ῥυ., ΝΥ τὶ., Βτά., Οεἐ., εἰ αἱ. 
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Ῥδάσϑῃςο 85 (αὶ οὗ ἴῃ6 ἢΪ}}5 ψ τ ἩΒΙΟἢ οί Πα δηά ἢ 5 τοδθσξ 

ὝΟΓΟ [δγλ}14Γ. 850 Μαγίὶ. 10 [06 Οτθοκ τοδαϊηρ, “τππουῃπίδ! 5» 

ἴοσ “ταυτί 65, ἴῃ τ΄ "ἢ ἰθ οοτγοςί, ἴῃ6 βοθῆθ οὗ ἴῃς ἢγβί υἱβίοῃ νγᾶϑ 
᾿ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴδ6 58ῖης ἰῃδὲ 5 Βεῖε ἀδβοῦῖρεά, δηὰ δαυδιν ἱπιαρίπδγγ. 

Τα ὑγορδεὶ 566 π|5 ΠΒΕΙῈ ἴο Ὀς Ὀοιτον ἱΠς ἔσο ἃ ρορυΐασ τωγίποίορσίοδὶ τε ρ- 
τεβεηίδι[οη δοοοσάϊΐης ἴο ἩΔίοἢ [ἢς ΔΡΌΓΣΟΔΟὮ ἴο ἴῃς ἀνε]! ἕἶης οὗ ἰδ εὶς ντὰβ 
Ευδταεά ου εἰπεῖ 5ἰὰς ὉΥ ἃ Ὀζαζεῆ τηουηίαίη. Ηδα τς Ὀγδζεη Ὁ]]|6γ5, [δ οὮπ 
δηα ΒΟΔΖ, ἴῃ ἐγοηὶ οἵ ϑοϊοιηοη᾿ 5 ἰδιρῖς (τ Κι. γ18 8.) δὴν ςοπηξοζίουη ψ ἢ [Πο5ς 
[Δ Ὀ]εὰ τηουπιδίηαϑ᾽ὺ [1 866 15 ροββίθ]ς Ἄνθη ἱξ, 88 ἮΝ. ΒΕ. δ} ἢ (5ένε., 468 7.) 
τηδϊηϊδίηα, ἴμ65ς ἈΠ|8Ὶ5 σσοσς ογἰσίπαι! ιν υϑοὰ δ5 “Δ18. ἙἽδηςσ οβιςκα,᾽ [ἰἱτς 
ἴδοϑςε ἰῃ ἔγομϊ οὗ ῬΠοδηϊςδη βδησ(ιδγίοβ. 

--ὰ ,}ω0 Ἐδοῖ οὗ (δα οδαγίοίβ νγᾶβ ἄγανσὶ ΟΥ̓ Βοῦϑαβ, ργο Δ ΌΪΥ, βἰπος 
(815 νψὰ8 ἴδε οσυβίοτῃ ἴῃ Εργρί δπὰ Αβϑγτίῖα, ἔγνο ἴῃ πυροῦ, Ἐ Ὡς ἢ 

ἀϊθβογοά ἰῃ οοἱουγ ἔγοηιχ 8411} ἰῃ6 οἴῆοσβ. Τα βγβὶ μδα δαγ, ἴῃς 566- 

οηά δίαεξ, ἰῃς (ἰγὰ τυλὴϊδ δπὰ ἴῃς ἰουγίῃ σροϊφά (ΟΥ «ῥεοξί θα) 
μοῦδες. Οχ ἴδε εἰρηίβοδηος οὗ ἴΠ656 φοϊουΓ5, 866 νυ. δ΄. ὙΠΟΓα 
ἷδ ΠΟ Γαΐογοηςα, ΠΕΙῸ ΟΥ̓ ΘΙβονῃογα, ἴο αἀγίνογα ίου [ἢ656 ΠΟΙ565. 

ΤὨοΥ, {Ξὸ ἴῃς Πογϑβοιηδη οὗ ἰΠ6 γϑί νἱβίοῃ, 566 ἰο Ὀς ἰδ Κθὴ ἴογ 
δτδαῃίοα. 

4, ΤὮς ῥγορποί τλδκα6β (ἢς τι518] Ἰηχυΐγγ, δὲν, εὐλαὶ αγε ἰζι656 7-- 
δ. ΤῊΘ τοδὶ (γι βίδη Ὗγ55. ἄρτοα ἴῃ γοπἀοσίηρ (ἢ ἢγοὶ ψογάβ οὗ 
(86 ΤΕΡΙγ ἰο [15 φιεβίίοη, Τμε56 αγὲ ἐδ 70Ή7 τυἱπάς ο7 πεανεη, ανιὰ 
ΤΊΔΩΥ οἱ πε σοτϊηχηεηίδίογβ μᾶνα δάἀορίεα (ἢ5 ΓΗΒ] Δ Ποη, ἡ αν 
Ῥϑ. τοφ΄ ἴῃ βϑῃρροτί οὗ 1. ὙΤὨδ ρᾶββαρὲ οἰϊοά, πονγενεγ, 5 ποί ἰο ἴῃ 6 
Ροΐϊηῖ. Τῆς Ῥϑδἰπηίϑί, ᾿ἰ 15 τς, 54γ8 ἴηι ὙΔη ἢ τᾶ καβ “ η5 
5 πη βϑοηρογβ,᾽" Ὀαΐ ([Π6 ῥγορῃεῖ διαρίουβ {Π6 ἐχργοβϑϑίοῃ ἐΐξ 70Μ7 
ευἱπάς, ΜὨϊςη, ἢ οὐ σου (ἢ 6 Δἀαϊοη οὐ πεαυεπ, 15 ἃ [τα 1 Γ 
ἀεςϊρηδίίοη ἴον [Π6 σςαγα πη] ροϊηΐ5 οἵ ἴῃ 6 οοηρᾶ58. ΤὨΏυ5, ἱπ τ (Ὦ. 
οὗ [6 ἔουῦ νη α5 ἀγὸ ἀδβηρά 85 “(ἢς δδϑβί, ννϑϑῖ, πογίἢ δηά βουίῃ. 

566 4150 ΕΖ. 3γ"} 4222 Ὅη. 85. ὙΒΕΓα ἰ8 ΟὨΪΥ οὯ6 ράᾶββϑᾶρα οιϑ 6 
(815 θοοΚ ἰῃ ψΐςἢ 1 ἰδ ϑθα ἴῃ ΔΩΥ ΟἰοΓ 5θῆ86, δηά (ῃδἰ (76. 405), 
θείης ἰαίεγ (ἤδη Ζεςοβαγίδῃ,} τγᾶ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἰηθυσηςεα ΌὈΥ 8 τηΐς- 
ἰδ κοη ἱπιεγργείδοῃ οὗ [8 ρᾶββᾶρθ. ὙΒοσα γοπλδίηβ5 ἴῃς ρᾶγθῆ- 

4 Αοοογϊΐης ἰο ]εγοπι ἴΠπεϑεὲ ἰδδ νετα συδα τίσις, θυὶ δὲ ΡΟ ΔΌΪ δδα πο δεῖεν δυϊδοε 
ον ἐμιὲα ορίπίου ἴδῃ εἷ5 εν δῃ ἰεδοῦογε, το ἀουδεεδε, κε ΑΕ... σοὶ ἐξ ἔγουι σ Κὶ, :οῖϑ, τβεσο 
186 ῥγίος οὗ ἃ ομιδίοι ἰ5 [δὶ οἱ ἔουγ Βοζβεδ. 

{80 Μεχοὰ, Μαυ., Ηἰ., Κῦλ., ΚΊ,α., Βεά., Οε., ευ,, εἰ αἱ. 
Σ Οἰερεδγεοδι. 
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ἰμοξςδ] βἰδίεπιεηί ἴῃ ' 5, τς, μουσονεσ, υ}]658 οθη δ 85 βυς- 
βεβίθα, ταυϑὲ Ὀ6 ργοπουποθα δῃοῖμοσ Ἵχϑρὶε οὗ ἴΠ6 5ᾶτης 5οσί. 
ΤὮδ οχργαββϑίοη υϑϑὰ, ἴπεη, ἱπαϊςαίοβ (μὲ (Π6 Ῥγορῆθί γγὰ8 ποῖ 
(Εἰ κίῖηρ οὗ ([Π6 ψ]η 45 {Ποτηβοῖνεϑ, πη ἢ 1655 οὗ Βρ γί (8," θυ οὗ (Βς 
ΡΠ ΟἶρΑ] ροϊπίβ ἔσομαι νοῦ (86 τη ον. ΤὨΐ5 θεΐῃρ (ἢ ολ56, 
ἴξ:15 ὨΘΟΟΘΘΑΓΥ ἴο ἰγϑδηϑὶδίθ, ψ ἢ ΚΊτηςΝΙ, Τλεδε ἰο ἐδ6 ζομν ευἱμας 
οἵ μεαυεη αγὲ ροΐπρ 7ζογί. ΤὨΪΒ γε ουηρ 15 οοπῆστηθα Ὀγ οἴμεγ 
οομϑίογδίοηβ, (ἰῃ6 πηοϑί τοὶ Υ οἱ τυ] ἢ 158 (ἢδιῖ, ἰῃ [ῃ6 [Ὁ] ίης 
γοῦβοβ, Ώεγα [ἢ 6 ἰηἰεγργείεγ 15 ον ΘΠ ΕΥ ἀονοϊορίηρ [6 5ἰδιεπγεηΐ 
ΒΕΓ τηδάς, ἢἷς ἰαησύάᾶρε 1Π10}165 ἴηδὲ (η6 ἴοΓ τ η45 ἀγα (ἢ6 ἕουΓ 
ἀἰγες οι πὶ ψηΐο ἢ (Π6 σμαγίοίβ ἀγα σοί. [5 δάορίοῃ γε ανοβ 
(ἢ6 τεδάεγ ἴγοτλ [ἢ 6 ΠΟςΘΒΘΙΥ οἱ ϑυρροκίην (μα (Π6 ρχορδεῖ 18 Πδγα 
υϑὶηρ πρυγαῖδνε τὶπ 5. ἴο Ἔχρίδῖη ἱπηδρΊΠΑΥΥ ομαγίοίβ ἰπϑίοδα οἵ 

τηλκῖηρσ (6 οπατοίβ, ΟΥ (Π οἷν ἀτίνογϑ, αροη(β οὗ Ὑδῆνθῇῃ σογγοβρουά- 

ἴηρ ἴο, Ὀυΐ ποὶ ἰάἀοηςοαὶ τι, [86 Βογβοίηθη οἵ (ἢ6 ἢγϑβί ν]βίοῃ. 
ΤΟ ρῥγορμῃεὶ ἄοθϑ οί μογα ρῖνα (6 ἀσδπ Δ] οη5 οὗ [ἢ 6 ϑδνεγαὶ 
εδαποίβ, θυΐ Β6 ἰπίοσῃβ (86 γοδάογ νἤθηςα (ΠΟΥ ἢᾶνα οομ]6. ΤΉΘΥ 
δΓῸ ροὶπρ 7ογί ἤγοηι οἰαμαΐπρ δείογε, [παῖ 15, ἔγοτῃ [ἢ 6 ῥγδϑθῆςα οἵ, 
ἐ1:6 1ογά οὗ ἐπε ευλοῖς φαγί; ἴτοτα στ οτὰ [Π6Υ Πᾶνα τοοεϊνοα ἰη- 
5 ΓΠ 0.5 οοποργηΐηρ ὑμεῖγ πηονοιηθηίβ.Ό ΤΏΘΥ ἃζα ΠΟΥ͂ ΔΘ ΠὩρ 
ἃ ςοτῃσηδηά ἴο ἀερασί, ες οἱ 115 11]5510}. 

6. [π [86 ργδοθαΐης νεγϑὲ ἰξ νγὰβ 16 ομδγίοίβ (δὲ τ γα ῥγοιηΐ- 
πεηῖ, ΕΤοπὶ (ἢ15 ρΡοΐπΐ οὐναγὰ ἰΐ 18, δ ὨΘΟΘββασν, (ἴῃς ΠΟΙ565; 

ἴῃοσα Βοΐῃρ Ὧ0 ἯΔΥ ἰο ἀϊβύηρι! 5} (ῃς σμαγίοίβ Ἄχοβρί ΌΥ (86 σοἰουΓβ 
οὗ (ῃ6 δ 1π14}5 δἰἰδοῃςά ἰο (ῃε. Νοῖε α͵3ο [παΐ(ε ογάδσῃ ΓΟ ἢ 
(ἢ6 ἰδ8πΠ|5 ἃΓῸ πηδηςοποα 18 μοί (ἢ6 5846 85 ἴῃ γν. 2}. ὙὝΒεγε (ἢ ς 
ὈΔΥ ΠΟΙΘ68 σδ6 ἄγβῖ; Βογα (ἢ6 Ὀ]ΔΟῖΚ ομ68 ἰοδα, ὙΠεῖα 5665 10 
ἢανα ὈΘΟῺ ΠΟ ΓΟΆϑΟ. [ΟΓ [86 ἤγβδί διτδηρειηθηΐ, ἴογ (Ὡς ΗδΡτονΒ 

δὰ πο 5ἰογοοίγροα ογάεσγ ἴογ [86 ροϊπίβ οὗ ἰῃ6 Ἴοοιηραβ8. (ΟἹ. 
Ἐ2. ,2.58.Κ, γἘ Νι. 3413. ,χςὅ, εἰς. ὙΠΟ οδδηρα ψχὰ8 ργοβθδ- 
δ]γ τηϑάς Ὀδοδυβε ἴῃ 6 ὈΪδοῖς Βογϑεὲ8 ἅγα ἴ8:6 ΟῊἹῪ ομδβ [Πδὲ Γϑοοῖνα 
[υγδοσ τηοποῃ. Οὐ ν. ὃ. [πὸ (18 σᾶϑ8 οὔθ οδῇ 4150 566 ἃ 5}5- 
πἰβοᾶπος ἴῃ ᾿μοὶγ οοίοασ. ΤΏδ Ηδῦγον ποσγὰ ἴογ ἴῃ6 πουίδζ 1η6]- 
οδἴ68 (ῃδι ἴξ νγἃ8 οοποεῖνθα 845 ἃ ἀδγκ δηἋ ροοτΥ τερίοα. Ηΐδηςα 
ἰϊ 15 διηρς ἰ(μαἱ ἐκ δίαοῖκ πογδὲς βΒῃου ὰ Ὀ6 δϑεῖρμιθα ἴἰο ἐδ μοί 

4 δὸ (αἱ, 1 οπίδ, Νεν., Ἠά,, Ῥυ., εἰ αἱ. 
ῖ8ο0 ε., Νον., Μαιῖ. ἘΊΛΟΣ (φαῤᾷοη), ἀανκ. 
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ΘΟ; ΜΟΙ ἰβ Βογα, Ββούζενεγ, ηοΐ (ἢς γοιμοΐα ποῦ, Ὀαΐῖ, 848 ἴῃ 

,.Ν)6. (86 τορίοῃ οὗ Βαρυ)οηΐαβ. Τῆδ 88π|6 οδπηοί 6 5344 οἵ τῇς 
Βοοοηα ρῥδίγ, ἐδ τυλδ ομδσ. Ἰπάροά, ἴἤογο 15 ἃ ἀἰβεγοηος οὗ ορίη- 
ἴοῃ οἡ [ἢ ροϊπξ οὗ ([Π οογρ885 ἴο ψΒΙΟἢ (ΠΟΥ ἃγα ἴο Ὀ6 ἀεβραίομοα. 
ΤὨΕ ἰεχὶ 85 ἃ ψοσγά ἰπμδὲ 18 φεπεγα!ν τεηἀεγοὰ αὐοῦ ἑἕερι. Ιἰ ἰδ 
ῬγοθΔΌ]6, μοσενεσγ, ἰμαὲ (18 βῃουϊὰ Ὀς ἰγαῃϑιδίθα ἐο ἐΐ6 τυεεὲ οἵ 

ἐδόηε, οὐ ετηθηεθά 80 [πα 1 οΔη Ἀ6 80 γεηάδγθά. {τρί (6 6 
ἰηἰογργείεδα 88 γεΐεστίηρ ἴο Αβϑἰα ΜΊΠοΥ δῃὰ Εἰπόρο, [6 Βοπδ οἵ [Π6 
[αἱ Ρθορίοβ. Ολ Οη. τοῦ 5... Τῆς «ῥοϊδά οπδς ρὸ ἴο ἐλ6 σοι κ 
οομμῖγγυ, Ὀυὰϊ ΜὮΥ, [Π6ΓῈ 566 Π18 ἴο Ὀ6 ΠΟ τη68}5 οἱ ἀἰϑοονογίην 7τ-- 
7. ΤΠ 5ἰδίοιηεηϊς στ τεΐεγεηος ἴο (6 ἰουγἢ ἰοαπὶ 8858 Ὀδθη 
ΟἾΪΥ ῥΑγίδ!ν δηά ἱπιρογίες Πγ ρῥγεϑεγναά, Ὀαΐ ᾿ξ οἂῃ δαϑὶϊν Ὀς Γε- 
οονοσγοά. ὍΤῆαδ δοΙ565, οὗ οουγβ6, βῃου ! Ὀ6, ποΐ, 85 (6 Μαϑθοσγοῖς 

ἰεχί 85 ἰξ, ἐμ σίγομρ, Ὀυΐ 2:6 δαγ ομπές, β'ἰὺπιος ἴΠΕΥ ἃῦὰ ἴῃ ΟἾΪΥῪ 
ΟΠη65 Μῆοβα ἀεβθηδίοη ἢ88 ποΐ Ὀθθῆ σίνεη. Μοζρϑονογ, ἰῃς 
βίδίοιηθης ἰμαὶ (ΠΟΥ λα! ροὸ 7ογέμ βῃου ἃ Ὀ6 [Ο] ονσοὰ ΌΥ δη ἰη-᾿ 

 αἰολίίοι οἱ (ῃ6 αἰγοοομ, ψΒῖςἢ, πον (Βαὶ 411 (ες οἵδε ροϊπίβ 
μᾶνα Ὀδθθὴ ργϑιειηρίοα, τηυϑὶ ΡῈ [μὲ οὗ “ἐδ δαξὲ οοεργγ. (ΟἿ. 
Οῃ. 2ς.7-- Τῆι ἴαγ ἴμ6 ἱπίεγργεῖοεσ. ΤΟ ῥγορμεί δα ά5 [μὲ (ἢς 
ΒΟΙΒ6Β, ἃ58 18 (ἢ6 ΙΔΏΠΕΓ οὗ βρ᾽ θα δῃϊπη418, 411 δομρ᾽ ἰο ρὸ ἰο 
ἐγαυεγεο 6 εαγίἶ, οἵ ἴῃ ραγίβ ἀβϑϑισηθά ἴο ποτ; (Πα ϑοΙηθ οὔθ, ψῇο 

οδῃ ΒΑΓΑΪΥ να Ὀδδη ἴῃ ἱπίεγργοείεσ, βη 4} σάνε ἴῃ 6 σοτητηδηά, 
Οο Ἰγαυνεγες ἐδ φαγίδ; δρᾷ (ῃαὶ, ἴῃ ορδάϊθηςβ ἰο [5 οοϊησηδηὰ, 
ἐλμι6ν ἱναυεγεοά ἐΐι6 εαγίμ. (Γ΄. τ 

ΤΏοζα 15 8ὴ ἰηΐογναὶ Ὀδίνοθῃ [15 806 πη 6 8η4 (ἢς ἱποίάοηϊ ἀοβογίροα 
ἴῃ ἴΠ6 ποχί νϑσβθὲ. ὉΠα Ἰδηγίῃ οὗ (ἢς ἰηΐεγνα! 1ἰ 15 ἀἰβῆσυϊ ἰο ἀ6- 

(οτηΐηθ. ΤῊΣ ργορμοὶ οδὴ Παγαϊγ ἢᾶνα τχθδηΐ (μαΐ (ἢ 6 ςΠαγίοίβ, 
ἢ (ΠΟ γ Ποῦ865, ἤοΐ ΟἿΪΥῪ αἰβαρρεαγθά, δαΐ δοίδ!}ν ἰγανεσβθα ἢ ς 
οαγίῃ Ὀείογε δηγίμὶηρ ἔυγίμεσ Ὠαρρεηθὰ πἰΐη (ἢ Θρἤεγα οἵ ἴῃ 6 
νἰβίοῃ. Αἱ δὴγ ταί, 6 ργοςθβάβ 85 1 δἰ πηοϑί ἱπηγηθα αίοϊγ, ἢ 1] 6 
86 νᾶ γεὶ ψαΖίηρ δἰΐεσγ ἴμδηι, [16 βϑᾶτηθ ρεζβοῃ γῃΠῸ δὰ ρσίνοη ἴῃς 
ςοπητηδηα αἰἰ5ηι)155ην (Π πὶ δἀγεβϑαὰ ἢἷπ|.---8., Νον, (6 ρῥγορβοῖ 

4 ΤῊΣ ΟὨΪΥ 808 οἵ Ὑερδεῖι ()σ}Ἀ 6.8) ττῆοθα παπιο δὶ 1} τεβει:ὴεβ ἴδε πογά ἔος τολέϊο (3 Ὁ, 
ἰαὐδκαμ) ἰ56 Ὑδνιδῃ, ἴῃς ργοφεηίίογ οὗ (ῃς Οτρεῖκβ, δηὰ ἰῃ (8 οαϑὲ ἴδε τεϑοπιθίαπος ἰ5 ματα ϊγ 
εἴοδο δῃουχὴ ἰο πεν δυδρίοίοη οὗ αἢ δἰϊετηρὶ δὲ ραγοῃοπηδβία. 

{ Τῦς Ηδῦτεν πνογὰ ἴον :βροϊεὰ (ἼΥΛ.), δαγοάἈ), ἴο ὈῈ βιγο, ᾽85 δὴ ἰηνογος ᾿ἰκοῦοϑθ τὸ οὔς 

ἴοτ ἐδ) Ξομἔῖ (20), Ὀυϊ, ἱ τς ρτορδμεῖ πδὰ ("9 πογὰ ἰῃ τηϊηά, ἰξ 8 οἴγδηρο [πα πε ἀϊά ποὶ υος 
ἱς ἰῃ ρίδος οἵ (ῃς οης (1, ἐφρια.})} ἰουπά ἰῃ ἰῆς ἰοχί, 
ὦ Τῆς Ηδςῦθτεν πογὰ ίογ γεά (Ὁ Υν, ᾿σά δον) ἷβ ίγοπῃ ἴδ 5δπης τοοῖ ἃ8 Ἐκίομ. 
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νου ποῖ μαναὰ με βυςῖ ἃ σουηηδηά ἰπΐο [86 τηουτἢ οὗ ΔΩΥ ΟΠ 6 
δυῖ Υδῆνει. Ηδρῃςο, ἴξ 8 Ργοῦ Δ ὈΪΥ Ὑδημνει οὗ ψῃοτη ἢς ΠοΓα 
βᾶγ8, ἠὲ οαἰεά αμπὰ δραξε ἰο η6. ΤὨῊϊΐΒ ἱμίσεγεηςβ 18 δι ρρογίεα ὈΥῪ 
[6 [ΟἸ]οννίης; οομϑιἀεγαίίοηϑβ: (1) ΤῊΣ ἱπίσοάδιυςάοῃ οὗ Ὑδῆνθἢ 85 ἃ 
βρθάκογ, ἰὩουσῃ ὑπεχρεοςοίοά, 8 ποῖ Π8}|1Κὸ Ζεομασγίδῃ. [Ιπ ἴῃς ἢγϑὶ 
Υἱβίοι, ἰξ γ}}1 θ6 γευοογεά, ἴῃ 6 Ὠεἱῖγ ἱπίογροβοα ψ]|} σομΐογ ηρ 
πόογὰβ ἴογ [26 ἐποουγαρεπιχεηΐ οὗ 8 βεγσνδηῖί. (Γ}. τἰἷὖ. (2) Τῆς 
ΡΓΟΡΒοῖ βᾶγ8 (ἢδὲ ἴῃ βρθάκοσγ, ψβοσθνοῦ ἢς νᾶ, οαἰϊφά ἴῃ ἴῃ 5658 

οὗ ογίεά,  Ὠδη Ὠς ΒΡΟΚΘ, ἰΠδἱ 15, ΞΘροκε ἴῃ ἃ ἰουὰ νοῖςθ. ΤῊ 8 ἴτ- 
Ρ 65 (δὲ Πα 8 δἵ ϑοῃιε ἀϊβίδηςς δῃηὰ ροϊπίβ ἰο Ὑδηνεῖ, ψῃο, 8ο- 
οογαϊηρ ἴο ν. ὅ, γγα8 ψ ἢ [ἢ 6 5δογοά ργϑοϊῃοῖβ Ὀείογα ἴπε δηίγαῃοα 
ἴο ψΒῖοὰ ἴΠ6 ῥγορδοῖ βὰν ἴῃς οΠαγοίβ. (23) ΤΏ ῥστορδοὶ οδηποῖ 
δᾷνε ἱπίεπάδα ἴο τεργεβεηὶ ἴῃς ἱπίεγργείε 848 βαυίηρ οἵ (με ἤοῦβϑῈβ 
(Ὠαἱ Βαά φσοηδ ἰο ἴῃ πογίῃ οουῃίτυ, ἐμεν σὁμαϊϊ ἀσοσμαρό 121} ρίγι 

ἐπ ἰδὲ ποτὶ οομμῖγγ. ΤὨΪΒ 15 δα πιιἰεὦ ΌγῪ Μαγ δηά οἴμογβ, ψῇο, 
Ὀονενοσ, ἰηϑίεδα οἱ δἀορηρ [ῃς οὈνίουβ δἰἰεγηδίνο, σμδηρσα ἴῃ 6 

ἰοχί ἴο χῖνε ἰξ [86 ἔοττηῃ οὗ ἃ ΞΒρθθςῖἢ ὈΥ [δε ᾿πἰογργείεσ. Τα δηθῃ- 
ἀδίοη βιρροβίοα 18 ἱησοηίουβ, Ὀυΐ, 85 885 Ὀδθὴ 5ῆοψῃ ὑπάσγ (1) 
Δη4 (2), 1ἰ 18 ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΓΥ δηάᾶ, ἱπά φορά, ᾿η δά τη 851 016. ΤῊ Θρθᾶκογ, 
(ἤθη, 15 Ὑδανει, δηὰ (ἢ 5ρ  γῖϊ, οσ, ἃ5 ΕΖἝκί οὶ Ἐ ρυ 8 1ΐ, 16 ταί 

αϑϑιδρσοα ἰ5 ἢἷ5 στδίῃ. Βιυΐ ψὮΥ βου] Ὑδηνεἢ Ὀ6 ΔΏρτΤΥ νυ] ἢ 
(86 ποτίβ σουῃίγυ δίοῃθ οσγ γϑηΐ 8ῖ8 δῆ ΕΓ ΟὨΪΥ ὕροῃ (ἢ δΐ τορίοῃ ἢ 
Ταΐβ χισϑέοῃ 5 δηβνεγοα ὈΥ νδὴ Ηοοηδοκογ ΟΥ̓ βαγίηρ (δὲ ἴῃς 
Ριορμεῖ Βεγε δραίῃ, 85 ἰῃ Ἱ' (τ'" Ζ-, γογηΐπ 5 ἢΐβ ρθορὶε οὗ ἴῃ ραβί, 
δηά (5 ἔπηο οἱ [Βεὶγ ἀοἰνεγαηςα ἔγοσα ἴῃ ΒΑ Υ]οηἷδη5 ὈΥ Ογτυβ.7 
Τῆδ ἰο] ον οομϑί ογδοηβ, Ὠουγενοσ, δ Κα ἰΐ τόσα ργοῦδ ]6 

(δαὶ Πα 5 (ῃἰηΚίηρ οὗ ἴῃ6 Ταΐυγα: (1) ΤΠ ἕαςὶ (μὲ (6 ἢγβὶ (ἢγοςα 
γἱ᾽ βίοῃ5 ἀθδὶὲ τ] (6 ραᾶϑί, δηα [ες πεχί ἔνο ψἱτ συγτοης ἰπίογεβίβ, 
πψου]ὰ Ιοδα οπε ἰο ἐχρεοὶ (δὲ ἰῃ ἰῃς ἰαϑὲ ἴἤγοα ἴῃ6 διιΐμογ ψουἹά 

[Δ Κα ΓΙ ΠΟΥ Ῥγόρτοβθ. (2) ΤΒ βἰχίῃ δῃάὰ βανθηῖῃ, 45 ἢδ8 Ὀδθῃ 
βῆονῃ, γα σΔρδὉ]6 οὗ 8η ἱπίογργοίδ 9 ἰῃ ΒΑΓΙΊΟΩΥ τ] [ἢ 8 6χ- 

ρΡοοίδίοη. (3) ΤΕ (οδομίην οὗ (ΒΞ ρῥγορβεὶ ἴῃ (ἢ15 8665 οἵ ν]βίοῃβ 

που Ἱὰ ΡῈ ἱποοταρίείε ψΒοιΐ ἃ ΡΠ πηρ86 ἰηΐο [6 ἔπαγε οἱ ἸΝἸοΚοά- 
πεβ5. (4) Ηες νου παίυγα!ν ἢπα ἴῃ (6 βεοοπα τανοὶὶ οἱ [ἢ 
Βαρυ]οηἶαπη8 δραϊηϑὶ ἰμεῖγ Ῥεγβίδῃ οομαίθγοῦβ, ΜΏ ΟΝ, οσσυγτοά 

4 6]. κ1δ. γχ,12, εἴς. 

1 850 δἱϑὸ 5." |η, διμά,, ἱΐ, 8) }. 
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δρουΐ (158 ὕπης, Δπ οςολϑίοῃ (ογ 186 ἀἸ5ρ0|4Υ οἵ (δ οοπήήπυοα ἀϊ5- 
ΡΙεάβυγε οὐ Ὑδῆνο. 

1. ΓΏΣΟΙ] Οπ ἴδε νοςδ᾽βδιοη οὗ {86 539. 5ες Οσβ. ᾿ “5. «1. δ᾽, -- 
ὈΥΥῊΠ] Βειίεσ, τὶ ὦ, οὐ. 80 Ηουῦ.---3. Ὁ.τ}}) Σ Θ, πελιδνοί.--- 

ὉΣΌΝ] ΟἸ. σὰ Ὁ. Ὑς ομϊβϑίοη οὗ ἴδε γί. ἰ5 εἰσηίδοδηι. Ηον ἴδ Ἃς 
ποχγα ροῖϊ ἰηΐο ἴῃς ἱεχὶ 1ἰ 15 αἰ δ συ] ἴο ἱπιδσίης, Ὁ}655 1ἰ 15 ἃ ςοσττυρῦοη οὗ 
ΟΊ, 8 5ΞΥοηγτη οὗ ὈΘἽΝ (15. 63.) ἰδκεη ἔγομι ἴῃς τηδγσίη οὗ ν. 5. ΟΛ 
ν. 1, [πῃ 115 ῥγεβεηΐ ροβἰ ἔοῃ ἰΐ 15 πηδσδπίηρίεβθ. ἩἨουθ. Γά5. ὈΡΩΣ, ἰπ (ὃς 

δέηες οἵ ρατίϊ-οο]ουγοά.---δ. Ἴκῦ05) Αἀά, σῖῖ ὦ ΦΉ, .) 2 ππ.-ιοκ) 50 
4:-; οπι. Οὔκ ΒΩΡ..--»5.ν] Εά., τὰ ὟΝ ε., εἰ αἱ., »η ὦ, οσ Ὀετίεσ, βίπος ἴῃ 
ν. 4 ὧν 15 υϑεά ἴο ἱπαϊςαῖς ἀεκιϊπδιίοη, 9 τ ὕΝ. Νοῖς, αἷϑο, [δι ἰϊ ἰβ 
ἐΑϑῖοῦ ἴο Ἔχρίδὶπ ἴῃς οπιϊββίοπ οἵ ὃμ ἴπδὴ οὗ ἢ αἴϊτοσ πιῦμκ ὃν. το ΣῊ] 
ΤῊς ρῥτγεάϊςδιίς οὗ τῶν σεργεβεπηρ 230. ὙΤΏΣ δοοεηϊτυδίοη, ἴδετε- 
ἴοτε, 8 ἱποοστοςῖ. ὉΌΟ βδου ]α βανς ῥαπλέα.--- Ὁ. Ὁ} ὦ Ἡ οἱ. τἰδς 

Ρτερ.; 45 θοιἢ ἰὶ δηὰ ΓΊΝΣ".-τῦ. 2 Ὑὔκ] ΒΑ. ἱπρδηίϊουβ!υ βυσρεβῖβ [δὲ 
ἃ Ὁ Ὁς ῥχεθχεά ἴο ἰδῃς σεϊδίϊνε δὰ θοϊὮἢ νοσάς ἴμυ αἰἰδοδεὰ ἴο ν. "; Ὀυϊ 1 

5 Ὀεῖίογ ἴο ἐχρ δίῃ μετὰ 85 ἃ τϊϑίβ Κεη δα ἀπίοη Ὡς ἢ ἀεἴεαῖβ [ῃς ΡΙΟΡἢ- 
εἴ 5 ρύγροβο, νἱΖ., ἰο Ὀσίηρ ἴῃς Ποβεβ τὶ [Πεὶγ ςο]ουα ᾿ηἴο ᾿γομπηΐηεδηςς, 
Ὁ) Ν1 Τῶς οοηίοχί τεαυΐγεβ ἰδ. [Π]5 ῥχίς. Βᾶνςε ἴῃς ἴοσοο οἴ δὴ ἱπιρί. [1ἰ 

ο]]οννβ (δδὲ Ἰνχ" ἴῃ θΟΙῊ οα565 βϑῃουϊά Ὀς τερίδοςά, 85 ἰῃ (Ὁ, Όγ ἴδε ρῥτίς., 
ΟΥ, ἃ8 Ἐπτ. βιρρεβίβ, Ὀς ροϊηϊεά 85 ἴῃς ἱπιρέ. (Γ΄. Ο68.815..1..Ε.5.-- 
ὈΠΉΠΝ ὉΝ] ὙΠεβαῈ τοσγάς σου] παιυγα!]γ Ὀς ἱταπβίαἰεὰ αὐέεν ἐζεηε, Ὀαϊ, 530 
τεηἀογοά, {ΠΕῪ ἄγε ππἰη 6}! 0]. ἰῃ (πἷβ8 σοππεοιίοη, οὐηξ ἴο {πε ἱπιρτοῦ- 
ΔΌΪΠ ἴθδὶ ἴῃς ργορῃεῖ νου]ὰ σεργεβεηϊ ἴνγο σμδγίοίβ ἃ5 βανίηρ ἴῃς β816 
ἀεβεϊπδιίίοη. ε. ἱπέετβ ἔμδὲ ἴῃς ἰεχὲ 15 οοστυρί, δῃὰ βυρρεβίβ γκ δὲς 
5. ΠῚ, Βονόνοσ, 85 ἢς ἢἰπηβοὶ ἢ δά, οἠς οὗ ἴῃς ἙσΒαγοῖβ 85 α6- 

Βρδίςδεα ἴοτῆς νγεβί, (815 βεειηβ ἰο Ὀς ἴῃς ρἷδςε ἰο Βηἀ ἃ Ξἰδίεπχεηῖ ἴὸ ἰδὲ 
εβεςι. Ἐν. οἶδ᾽ π|5 (μαι ἴῃς ρῥσγεβεηὶ ἰοχὶ πηδὺ Ὀς 50 γοπαογεά, δὶ Ὠϊ5 ΟΣ -- 
Ῥἰαπδίοῃ 15 ποῖ δησεὶν βα ἰϑέδοίοσγ. ὉΠ 5[. οὗ νην σεΐεγϑ, ηοῖ ἴο ἰ 5 
ψὮ1Ὸ, Ὀὰΐ το ἴῃς ὈΪΔοῖκ Βοῖβος. Ηδηπος ἴδς ἀεπιϊηδίοη οὗ ἴῃ [ΟΥΠΊΟΣ 15 

ψοεϑῖ, ποῖ οὗ [δ βίδγιηρ-ροϊηΐ, Ὀυΐ οὗ ἰἢς τερίοη ἴο ψβῖς ἢ ἴῃς ἰατες μανς 
βοῃα.---ἴ. ὈΥΌΝΙΗΙ] Κα, 1} Ὁ Αα., 85 ἴῃ ν. 3, ο'νπ. Ὑῆε ἰοχί 5θοιηβ ἴο 
ἢδνε Ὀεεη οοττοςίεα ἰο τᾶ κα ἰἴ ςοηΐοστη ἴο ν. 3. 850 Ὠδίδε, Ηουθδ., ΗΙἸ., 

Ἐπν., Ῥτγεβ., Οἵσ., Μασ, εἰ αἱ.---μχ} Ηδγε αἷφὸ σὰ. δἰ ΕΓ ὈΝΝΥΝ ΟΥ ἸΝΣ", 

δηά δάά, 458 (ῃε ἀεξιἡδίοη οὐ [8 ἴθατι, δ γὺκ ὅκ. Οὕ{ Οπ. 2ς5. 
Νονν. 5ΌΡΡ᾽1ε8 Ὅν» γμ ὅν, Κιὶ, ἼΡΟ γὺμ ὃν. -τττ2}0] Οαι. ὦ:- ζὴῃ, 
Ὑηρη"] Ὑπτεῖνε Καηη. π158. σὰ, Ἴποσπι, 80 ΟΛΟΣ,---8. Ργ.1"] ὦΒ, καὶ 
ἀνεβοίησαν.---- ΓΝ} Οπι. ἢ ὦ ὦ. ὙὍὙὨΣ ὑβυ8] οοπεισυςοη ἰ5 Ὅν, ἘΠ Ι ἢ 
ο]οτγβ [86 οο-ογάϊηδῖς νὉ.--- 5] 6. νουϊὰ χὰ, τ|))", διὰ (ἰῃς ἔαςϊ 
(δὲ Ὀοϊ ΦΟΒ δηὰ “Ὁ βανε ἃ ςοοπηπεοῖΐνε όσα 86 6:5 ἴο ἕδνοιγ [π1|5; Ὀυξ, 
βίηςο ἴδε μέ. 8 [ΓΕ] ΠΕΥ υϑεὰ ἴοΣ ἴῃς ἱτηρέ. οὗ ςῖβ [ῃδι ἃσε ἱπησηδηῖ, 8 
σἤδηχε ἴῃ [ῃς ἰοχὶ 566 Π15 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ.--- ΠΥ] Μασ, τὸ ἰηβ|5(5 [δὶ τῊ 6 

ΒΡΟΆΪΚΟΙ ΟΔ} ΟὨΪΥ Ὀὲ ἴδε ἰπίεγργεῖεσ, 5665 ἴῃ " 8ὴ ΔΡΌτενίδιίοη ἔοσ ΠΥῖν, 
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ἄἅ. Τῆς ῥνίμος οὐ ὕὑμάαῖ; (65 5 ,5 28.108) 

Τα γτοϑί οἱ οἰ. 6, Δ {Ποι!ρἢ 1 45 ἃ ςεγίδίη σοηηδοῖου ἢ ἴῃ 6 
υἱβίοῃϑ, [4115 ουϊβίας οἵὗἩ [ἢ6 8εγεβ. ΤΪ5 5 οἶδα ἔγοτα (Π6 ἔοστηυϊα 
Μὰ τ ἢ ν." Ὀορη5. ΤΟ ἱπϑοίσυςσίοη Πογα σίνοη 15 γεςεϊνεί, 
ποΐ (Ὠγουρὴ Ρἱοΐυγοβ ἐχρ  αἰηθα ὈΥ ἃ (ἰγὰ ρεγϑοι, Ὀυὲ ἀἰΓΟΟΙΥ ἴσου 

Υδῆνθῃ. ΤὨΘ 58Π16 15 (τυ οὗ 435 1985. τ Π]ςἢ, ἃ5 8845 Ὀθθ ἢ ΒΠΟΨΗ, ἰ5 

[ογεῖψη ἰο 118 ργθϑεηΐ οοπίοχί, θυ τ] ἢ πη 5 ἃ τηοΓα 5 1{40]6 56- 
πρ δἴϊεγ 65, ὙΤὨδ ΟἹἹῪ οδ]εοςοῃ ἴο (818 ἀτταηροπηεηὶ 15 (δἰ ἴΠεΓ6 
566 118 (0 ὃ6 {{{π|6 ςοπηοοῖ!οη Ὀεΐνγθθη [Π 686 το ραβϑθᾶροβ 8π6 [6 

Ργθορθάϊηρ οοηΐοχί. Οἡ ἴῃς οἴδμεῦ Βαηά, ἴΠΕγ νου Ἱά αὐ παίιγα ΠΥ 
[Ο]ονν [86 δέ(ἢ νἱϑίοη. [1{ 15 ροβϑίδ]ς, [μογοίογε, (δὲ ς΄ --όδ ὁπος 
Ργοοδάβά [6 (Ὠἱγὰ Ἑςπαρίογ. [ἢ εἰζῃογ οδϑα ἴῃθβε ρᾶββαρϑβ νψου]Ἱά 
οἶοβα 86 ἄγϑὶ αἰνβίοῃ οἵ Ζθοβαγίδῃ 5 ὑγορῃθοΐθθ, ἑοσταΐησ ἔν Ὸ 
Ρδγάρταρηβ. ὙΤΠ6 50}]εοῖ οἱ (6 βγβί 15 

(1) Α ΒΥΜΒΟΙΙΟ σΕΟῪΝ (6539. 

Τῆς ῥγορδεῖ 18 ἰηβιτιςίθα ἰο ἴακα τ ἢ} Εἷπὶ οογίδϊη ῬΟΓΒΟἢ8. (ἰὼ 
[86 Ποιιε οὗ 7οϑβίαῃ, [ῃ6 8οῃ οἵ ϑερβδηΐϊδῃ, δῃὰ ἴἤογα ἔδϑῃϊοη ἃ 
εὔοόψῃ δηα ρῥγϑάϊοϊ (ἢ6 δρρεάγδηςβ οἱ (ῃς Μεβϑίδῃ. 

9. ΤΏ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 ἱπιτοάιοοα ὈΥ ἴῃς ἔδυ δῦ ἰοσηχυϊα, Τῆδη 
εαηις ἰδέ τυογὰ οὗ Υ αἰιυεῖ; ἰο γι6. Οὔ. 45 γ' 8.: δ. ΤηΊὨς (Ὠϊτὰ δηά 
ἰουγἢ οὗ [686 ραββᾶροβ “Ὑδῆνοῃ οἱ Ηοϑβίβ᾽ ἰδκοβ (6 ρἷδςς οὗ 
““ὙδΔΏΜνΘΙ.᾽" Το Πωρ]Ἰοδίοῃ 15 [δὶ (ἢ 6 τηδβϑᾶρα σϑιὴ 6 500} δί(ε 

186 1481 νἱβίοπ; Ὀυΐ, βίποθ (86 νἱβίοῃβ, ἃ8 885 Ῥδϑθῆ ἜἽχρίδἰηθα, δΓὰ 

Ὀυΐ ΠΠΘΓΑΓῪ ἴοστηβ, (86 ροϊπί 18 οἱ πο ἱπηρογίδηςε.---10. 1{ 15 1πὶ- 
Ῥογίδης {παῖ [8ὲ8 νεῦϑαὲ Ὀ6 Πσοστγθοῖ υηάεγβίοοα, Ὀυΐϊ Ὡοΐ ΘΑ5} ἴῃ 
(86 ρῥγεϑεηΐ ἴοστῃ οἱ (6 ἰαχὶ ἰο ἀἴβοονεγ ἴ6 Ῥγορμοῖ 8 σρθδηΐηρ. 
ΤΕ ΝΟΥ ἤγϑί ψογαὰβ ργοόνοκα αἀϊβουβδίοη. ΤὨδ ργορβδεῖ 15 ἀϊγεοίεα 
ἴο ἰΔκα βοιῃδίϊηρ ἥγοηι ἐΐς σαῤῥῥυϊίγ. Αἴ οῆσε ὕνο αιεϑιοῃ8 ἀγῖβε: 
ο---ἰοῦ [Ὁ εν θη ΕΥ Το 5515 οὗ ρΡΕΓβΟΊ9---γὰ [ἢ 6 σρΡΌν ἢ δηὰ 
δὶ 15 11 (ῃδἱ 15 ἴο θ6 ἰδ κϑὴ ἔγοτῃ (πὶ Τῃα νογά τεηδεγοὰ 
οαῤηήνϊν ΟΟΓΆΓΩΟΙΪΥ τγείεγβϑ ἴο δχὶϊεβ ἴῃ Βαδγίοηΐα. Οὔ. [6. 40' 
ΕΖ. τ', εἰς. [πη (Ὡς Ῥοοῖς οἵ ΕζΖγα, βονγενοσ, “186 σδράν!γ,᾽᾽ οἵ 
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“(ἢς οὨ]άγεη οἱ (ἢς σΔρΟνΥ,᾽ πηοδη8 (ῃ086 ΠΟ ἤᾶνα Ὀδεη ἴῃ 
Θχῖ]α Ὀιΐ ἢᾶνα τοϊυγηθὰ ἰο (Πεἷγ σουπίσυ (4 οὗ, εἴς.), δηά (ἢ15 15 [Ὡς 
ἱπίεγργεϊδοη ἰμαὲ Ὀεϑί ϑυϊϊ8 ([Π6 ῥργϑϑεηΐ οοπίεχί. Βιϊΐ νῃδί 158 ἰΐ 
ἰΠ4ἰἱ Ζεςμδγίδῃ 15 αἰγοοϊοα ἴο ἰδῖκα ἔγοϊῃ (Π686 γεϊυγηθα οχὶεϑὺ [ἢ 
(ες ποχί νογϑὲ [86 οδ]εςί οὗ (6 νεΓῸ 15 “β'ἵνεγ δηὰ ροϊά,᾽ δηά, ἃ5 

1 ἰ5 (ακεὴ ἴογ ςταῃίεὰ (δὲ (6 ῥσγορδεῖ 8 ἰῃεγα βἰυρὶν τορεδίϊης 
(8ς τπουχῆς Πογα Ἔχργαβϑοά, (ἢ6 σοτασηθηίϑίογβ βΈΠΟΓΑΙΪΥ ΞΌΡΡΙΥ 
[86 58ῖὴ6 οὐ]εςὶ ἴῃ 1Π18 οοηποοἴοῃ. ὙΤΒογα ἃγὸ, Ββόσενεσ, οὔ͵θο- 
[ἰοῃ8 ἴο 81:10 ἢ 8ῃ ἱπίεγργείδιίοη [π (ἢ ἢγϑβι ρἷδοθ, “ἢ [86 ῥγορδεὶ 
ΓΟΔ]Ϊν ἱπίεπά θά ἰο 5884Υ ψῇῃδί ἢς 8 βϑυρροβοά ἴο Βᾶνδ 88ϊ4, με οοι]ὰ 
ΘΑϑὲγ ανα ἃγγδηροὰ (86 βεηΐθησας 50 (μὲ [86 γεγῦ δηά 118 οδ]εςὶ 
νου οοτηδ ἰορείῃοῦ, δηὰ (μἷ5 νουϊὰ να Ὀδθη (86 παίυγαὶ ἃΓ- 
Ταηρειηθηί. Τα ἴδοις τδδῖ ἢδ αἰά ποὶ δάορὲ (18 διτδηροιηθηῖ 
οδϑίβ 8 ϑρίοΐοη ὕροῇ (6 ἱπιεγργείδιίοη βυρροϑίοα. δϑεσοπαάϊυ, 1 
(ες Ρῥγορδεί ἱπ ν. "ὶ Βαὰ ἰηἰθη θά ἰο τερεᾶὶ ἴοσ δι ρἢ 8518 ΟΓ ΔῪ 
οἴδεσ ρυγροβα ἴἰἢ6 (δοιρδί οὗ [Π18 νεγβε, Βα νουἹά ποῖ μᾶνε 5αἱά 
“Κα 51|νὸῦ δηάᾶ ρμοϊά,᾽ Ὀυΐ “ἴΑΚ6 ἔγοτι {Π6 πὶ 5ἵνοῦ δηα ροϊά.᾽ 
Τα οεἶδιιθ6, 85 ἴἴ ον γοδάβ, δίίδο 68 1186}{, ποΐ ἰο ψμδί ργεςβάβϑ, 

θυΐ ἰο ναὶ [ο]]ογ8. Οὐ. 15. 4)2.. ὙΠ686 σοηϑιἀογδίοηβ τᾶ κα 1 
ὨΘΟΘΒΘΑΓῪ ἰο ἰοοὶκς οἰβονῃογα ἴοσ ἰῃ6 ον͵εθςξ οὗ (6 νεγρ ἐσζε. Τὶ 
οδῇ ΟἿΪΥ ὃς ἑουῃά ἴῃ (ἢ ἢὅγϑι [ἢ γεθο δ πγ65 ρίνεη. Α53 ΒΙΔΥΠΕΥ 884γ5, 
“ΤΒε ρῥγορδεῖ 15 ποίΐ γεαυϊγοα ἰο ἴδ κε βῖἵνεσ δῃά ροϊὰ ἔγομιῃ ἴδε ρεσ- 

800η 3 ἡδιηθσά, Ὀαῖ ἰο ἰᾶΚ6 (δ. ὙὍτιδ, [δ ἰοχί τηυϑὲ Ὀ6 οπγοη θὰ 

ἰο τίη 1Π686 ὩδΔΙ65 ἰηίο αἰγοοί βυ ογαϊπδιίοη ἰο (6 νογῦ; Ὀυϊ, 

βίηςε ἰΐ 158 ἀρτοορα (μδἱ εἰηεη αϊοη οαπηοί Ὀ6 ἀνοϊάθά, δηὰ 5ἰηςε ἴῃ 6 
σὔἴδηροβ γοαυγοα ὈΥ (815 ἱπιεγργοίδ οι γα 1655 γϑάϊοδὶ (8δῃ ἰῃοβα 
1Πδἱ ᾶνα θδδη ργοροϑββϑά, ([)18 15 πηοΐ ἃ βογσίουιιβ οὐ)]θοοῃ. Τὸ γεδά- 
ἱηὴρ τοοοηγηθηάοα 15, Ταζε ἵγονι ἐμι6 (τεϊυγη θα) οαῤένες Ηεἰάαὶ, 
αμά Τοδίαλ, απάᾶ “ὁ0αΐαμ. Νεϊίεγ οἱ [8656 Ῥεγϑουβ 15 τηθη Ποηδα 
ἴη (Ὡς ΟΙΪὰ Τεβίδιμεηὶ ουϊδίάα οἱ (88 ραββᾶρθ. Οὔ. ν. ". Τῆς 
ἔυγίῃοῦ ἰηϑἰτυς ἤθη ρσίνεη ἰο [86 ῥγορβεί, 80 8. 85 {6 δΓῈ ζοῦ- 

ἰαἰηδά ἰῃ (ἢ 18 νεγϑθ, 1} ϑ σης το! βοδίοηβ, γοδά, σμά ἐόν τοῦτ 

ἐμορε ἰο ἐπ μοιδε οἵ .ο5ϊα},, ἐμ: δοη οὗ δερῤῥαπίαλ, εὐο (4150) πα 
σοῖς ἤγοηε Βαδγίοπ. ἘΛοΒοηγ ]16γ βυρσρεβίβ (ἢι (ἢ6 ϑερμδηΐδῇ 
(Ζερβδη8ῃ) πεῦα τηθη!Π]οηθᾶὰ τᾶν 6 ἴΠ6 ““5ϑςοπά ρῥγίεβϑι᾽" ρμυΐ ἰο 

ἀεδῖῃ Όγ Νεθυςδάγοζζαγ δἰίεγ (η6 ἀδοισυςοη οὗ Γογυϑδ]οτῃ (2 Κ. 
25,5 5.)., Βαϊ, ἃ8 [Παἱ νγᾶβ ΠΘΑΓΙΥ ΒΟΥΘΏΥ γὙδᾶγβ Θϑυ 6 Γ δηα ἴΠογα ἰβ 
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ὯΟ ἱπΕπηηδοη (μὲ ΓοϑΔἢ Ὀεϊοηροά ἴο (6 ργ]εβιμῃοοά, [85 βιιχροϑ- 
Ὡοη 5 τ ργοῦ 86. 

11. ΤΊ αὐδϑίοη ΠΟΥ 8.968 ΨΥ (Π6 ῥγορδοὶ νγὰ5 ἀϊγοοίδὰ ἴοὸ 
ἴλκε (ἢ (ὮγΘΘ ῬΟΥΒΟῚ5 ἢγϑι πιο οηδα ἰο [6 Βου86 οὗ ἴῃς Ἰουγίῃ. 
ΎΤΒεζε δῖα ἴὮγοα ροβϑῖῦ] 6 δῆβϑψεσβ. Τδ6 ἢγβί ἰὸ βυσρεβί (5617, δηὰ 
186 οπα (δὲ (6 τονΐίϑεσ σουϊὰ ῬγΟΡΔΟΙΪΥ πᾶνο ρίνεῃ, 15 (δαὶ Ηεὶ- 
αἱ δηά 5 σοπιρϑη 0 η5 ψΈΓα ἰο ἔυγη δ) [ῃ6 ρο]ά δηὰ β'νοσ ἴογ [86 
ὍΟΓΚ ἴῃ Πδηά: δυΐ, “ 1ἢ18 ψογα οογγοοῖ, [ῃ6 τηδίογ415 νου ἢᾶνα 

ἈοδΏ σηθης πο ἴῃ ν. 1, ὙΠΟΓα ἰ5 ποσὰ ἴο δα 84]4 ἴογ (Π6 Ξυρροϑὶ- 
(ἴοῃ ταί, 45 7οβϑίδῃ βθθῃβ (ὁ ἤᾶνα Ὀδθῆ ἃ ρμο ἀϑυ ἢ το Βδὰ ἃ 
ΒοπΊα δη4 ἃ 5000 ἴῃ [7εγυβδίθμι, (ἢ 6 οἴμεγ ἴἤγες Μεγ οὗ [Π6 8816 
τάς, Ὀυὶ, θείῃ; ἀηοηρ [Π6 γεοθηΐ δυεῖνα]β, δα ποὶ γεί 65.405 6 ἃ 
{που βεῖνεβ ἰῃ (Π6 οἰϊγ. ΤῊς ἰάεδ 15 ἰδ δι (ΠΟΥ στεγα 81} ἰο Ὀς θζ- 
Ρἰογϑά ἴἰο "παζε α ογοιυη, ἰι ἴξ τισι Ὀς (ἢ6 ΒΟΟΠΟΓ σοτηρ]εἰθά, 4150 
τπαἴ (Π6Υ τηῖσῃι βῆδγε (ἢ Βοποὺγ οὗ Βανίηρς πιδάς ἱ. ΤῊ Ϊ5, μον- 
ΟΥ̓ΘΓ, 5 ρυγα Βγροίμοϑῖβ. Α τοσα γα] 40]6 ἐχρ  δηδίϊοῃ (Β]Αγπαγ) 
}5 (ῃαἱ ΖεςΒαγδἢ ἰοοῖκ [656 πιοη 11} Πἷπὶ 85 Ἡ 1 0}165565 (0 [ἢ 5γτη- 
ὈοΪὲς δοὲ ἰδὲ 6 νὰ8 δρουΐ ἰο ρεογίοστη. [1536δῃ} (81 5.), δὲ 186 
ςοπηπιδηά οὗ Υδῆν ἢ, ἴοοΚ νυ 165565 ἤθη ἢ6 ροβίθα ἢΐ8 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 
οὗ ἴδε ἀεϑίγυςιου οἱ 18γ86] δῃῃὰ ϑγγία, δῃὰ 7εγεπ δῇ (32 5.) στ βθη 
δε τε ἰοὸ Ρυ}]} 50 Πἷ5 δ ἰπ ἃ υἴυγα ἴογ [ὶβ οουπίγγ. [Ἱῇ, 
ἰῃεγείογε, Ζεοβα δ ἰοοῖϊ πηθδῃ8 (0 ρῥγεϑεσν δηὰ (γϑηβη [ἢ 6 
ΤΩΘΙΊΟΤΥ οἱ 5 ργεαϊς ἄοῃβ σοῃοεγηΐηρ ΖΕΓΟΡΌΑΡεὶ, 6 γᾶ8 ΟὨΪΥ͂ 
ἀοίΐηρ νδαὶ {π6 ρτοαδίαβί οὗ Βἷ8 ργϑάδθο}βϑθοσβ δὰ ἄοῃθ.--- Τῆς Μδ89- 
Βογεῖς ἰεχί γεργεϑθηῖβ [86 ργορδεί 845 ζΓΙΠΟΓ σομ ΓΔ η 64 το ῥΪδοδ 
186 ἐτονσι, θη οοπιρΙείθά, ο» ἐπε πεαά οἵ .0ςἡμα 6 5οη οἵ ..6- 
μοεαάδαξ ἰδέ πὲρὰ ῥγίοσί. ΤῊΪ5, μΒοσσονοσ, σδηποὶ μανε Ὀδθη (6 
ογψί δὶ γοδάϊηρ; ίογ, 1 δε δὰ {116]16ἀ [15 σοτηπηδηά, δὲ (86 βδ πη 

ἄπαις ργομουηοίηρ ἴ6 ψογάβ Βα 15 Βεγα ᾿πϑίγυςοίοα ο σρεαῖ ου [6 
οςςαϑίου, ἢ6 ψου]Ἱα ἴῃ 80 ἀοίΐῃρ δανα ςοηίγδαϊςίοα ἢ18 οὐσῃ (εδ.0ἢ- 
ἱπρ δῃὰ Ηδρρα!β, ἢ ]ς ἢ ΟἰοΑΥΪΥ τγὰ8 τπδἱ ([Π6 Μεββδηὶς ργορβδοὶεβ 
ψόγε 6116 ἰπ Ζεῦ ΡΑΡΕΙ, δηὰ (πὶ ᾿ξ νγὰ8 ἢ6 σγῆο 5ῃου]αὰ ὀμέα 

ἐπε ἱεηερίς οἵ Ὑαλαυεμ. ΟἹ. 47. δ. Τῇ, τπογείογε, ἃ πᾶπθ τγ8 τη θῃ- 

Ποποὰ Βογα, ἰἴἃ τωυβὲ Βανα θεθὴ (μὲ οὗ Ζεῦ Ρα 6]. Ῥεγῃδρ5, ἃ8 
Ὑ ΕἸ] Παυϑοη τηδἰηἰδίηβ, (Π6 αἰτίαν ἢ 41 οὗ (δ 6 νοῦϑε δ ἶσα 15 δὴ 864]- 

4 96ς {υτίῃοτς, ο (᾿ς Ζερδιδηϊδῃ οἱ 2 Κ. 2ς}8 δ. ες. “τἱ 2035. 5. .γ3. 
{30 δἰϑδο νδὴ Ἠοοῃδεκεσ. 
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οι; νῃοἢ πλϑδῃ5 (δι ([ἢ6 ῥγορμεί ἰεἴϊ 1 ἰο 8 τεϑάθγβ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
[86 πάπα οὗ Ζεγιῦραθεῖ. ΤῊδ ρῥγεβϑθηὶ σγεδαϊηρ 15 ἃ οἰ υ5Υ δ(- 
ἰεπιρί, ΟΥ̓ 81 δηχίοιιβ βοῦῖδε, ἰο Ὀγηρ (δ6 Ργορβοί ἰπίο ΠΑΣΤΩΟΣΥ͂ 
ἢ Ὠϊδίοτγ. Νείίμοῦ Ζεγυῦθαθθὶ ΠΟΥ ΔΩΥ οἴμεσ ἀδϑοεμάδηὶ οὗ 
Ῥυανα ονεσ ἀραὶ συ] 45 Κίηρ ἴῃ 7ογυβαίθ, Ὀαΐ, ἰῃ ᾿γοςθβ5 οὗ 
ἔπιε, [ἢ ἰρἢ ῥγίοϑὲ θδοδιηθ (ἢ Πεδά οἱ [ῃ6 ΘΓ ἙΟΙΛ ΠΥ. 
τ 15. (18 ςομαϊοη οὗ ἰπΐηρσβ, τ ογοβεθῃ ΌΥ ΖΕΟδαγίδῃ, νϊο τ[ῃ 6 

σἤδηρ68 ἴῃ (86 ἰοχὶ ψεγα ἰηἰοπἀ θά ἴο [3{ΠΠ{γ.Ὁ 
12. ΤὮς οτονῃ 85 Ἔχροοῖϊθα ἰο ογδδία ἃ βεπ πηθπὲ οσ ἱπάἀοροῦ- 

ἄεηςς δηά ϑπηυϊαίε εἴογί ἰοτναγά 115 δΔομίενοαθηί, ὍΤδα οχρίδηᾶ- 
ἄοῃ {πὶ [ΟἹ] ονβ 18 οδἹου]αιοα το δι ρἢ βίος 15 βἰρηιίβοδηςθ. 10, 
ἃ πα, 88γ95 ὙΔΗΜΘΏ, τοῦοσε παι ἐς ϑμοοί. ὙΠΟΓΟ τγγἃ5 8 5' Δ Ὁ 

Δηπουπηοαοιηθηὶ ἴῃ 2, θυΐ, ἃ5 [86 ἀρρβᾶγδηοα οὗ (με δδοοί ἴῃ (δὲ 
ΠΟΠΠΘΟΙοἢ ϑθοθα υπηδίιγαὶ, (η6 ἀἰθουβθίοη οἱ 8 ἰἀ ΠΥ νὰ 5 
Ροβίρομθά. Τα ψογὰ ἢγβί οσςιγβ 85 ἃ Μεββίδηϊς ἰθστὼ ἴῃ 15. 425, 
ψΏΘΓΕ, Βούγενογ, 1ἰ 15 Δη ΔρΡΡΕΙ]δἴἶνε ἀδηοίίην (Ὠ6 λγνο! οι ργοάϊοα 
οἵ (δε Ηοὶγ 1,δ8π4 υὑπάογ (ἢ δ]εββίηρ οὗ δῆμοι. [ἢ 76. 225, ὨᾺ 
(6 οἴδαῦ Πδηάΐ, 1 ἰβ υϑοα οὗ ἃ 5Ξεοΐοη οὗ ἴἰῃ6 ουδὲ οἱ Ὠαν ἃ σἢ 8 
ψγ 6 }1-ἀοδηδα Ἑμαγδοίεσ. ὍΤΏδ ῥγίησθ 80 πδπγοὰ “.3}4]} 468] συ βεὶυ, 

8Δη4 Ἔχϑοιίε ᾿υϑέος δηά τἱρμίθουβη685 ἰῃ [6 ἰαη.᾽) [1 15 ονάεηξ 
(δι Ζεοδαδῃ Βαά (18 Ἰαιίος ρᾶββαρα ἴπ τηϊηά, 85 ϑδοοὶ θείην 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ς8]16ὰ ἃ τηδη. (Οὐ. Τ7ε. 33.5.- -ΌΎΓΒεγα ἔρον ἃ οἰαιι58 (Πδ: 
858 Ὀδεδὴ νυ Ό 5 υπάεγβϑίοοά. ὙΒΟΓα ἀγὲ ἰμο 86 0 (Δ Κα 1ἰ 1π- 
ῬΕΓΒΟΏΔΙΪΥ, Βηαϊηρσ ἴῃ 1 ἃ ῥγϑαϊοϊίοη οἱ ργοβρεγ κὸ πὶ ἴῃ 
5. 43,7 ογ οἵ ἴῃ τγίβϑα ἔγοιῃ [86 πηδῃ ἱπ αισβέοῃ οἵ ἃ βουγϑηϊηρ ἀγ- 
ΠΑΒΥ 1 Ὀυϊ ἴῃεγα ἃγὰ οὐ]οςἤοῃβ ἰο θοίῃ οἱ (656 νἱεγβ. (1) 1 15 

ἀουδευ! " ἰ[ῃ6 οσοπηρουηά πογὰ ψιΐο μου Ὀκ {Π  ΓΑ ΠΥ (Γδῃ5- 
Ιαϊοθὰ γον πᾶεν ᾿ἶηε ΔῈ ὈΓΟΡΟΙΙ͂Υ 6 ᾿πἰογργείθα ἃ5 πηοδηΐηρ οἰ 6 

μπάεν ἐδ γεὶρη οὐ ὕγοηι ἠδ γοοί. (2) ΤῊΝ [Ο]] ον νογῸ8 411 ἢᾶνα 
ΡΕΓΒΟΊΔ] 500] 6ςῖ8, δηά (86 ομδ ἴῃ (815 εἶδυϑε νου πδίυγα! Υ δᾶνα 
ἴῃ6 58π|6 ςοηβίγυςοη. ὙΒοβα ὯΟ Τοπβίγια ἰΐ ἴῃ (15 ταν, μονν- 
ὄνογ, αἰ ἴογ ἰῃ {πεῖν ᾿ἰεγργείδοι οὗ (86 γοϑὶ οἱ ἴῃ εἶδιε, ἴῃς αυ65- 

οῃ θεΐῃρς Ὑμοῖμογ 1{ Γεΐογβ ἰο [Π6 Γερο ἔτοπι ψὨϊςῃ ἴ[Π6 ϑῃοοί Μ1}} 
ΒΌΓΙΩρ, ᾧ ἢ18 Ἰηαρ ΡῈ οὐ 8 οοπαϊοη. 7 ὙΤμε αἰ Που Υ ἴῃ [ἢ ϊ5 

« ΟἹ. Ῥεϊδάυσευ, 170. τὴο ἥ. Έϑο [α, Μαυ,, Ηἰ., Εν., Ρτεα, οἰ δὶ, 
5.80 ε., Νον., Μαγί. 8. 90 Κί., Ὧπι., εἰ αἱ. 
44 50 δ. Ρεπι., οβεππ)., Βυτγεες, Κόδ., Κιίς., Κα, νεῖ, Βτεά,, εἰ αἱ. 
Σ 80 Μαεαγεῖ, Ρυ., Οε., εἰ αἱ. 
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χιοπίοι 4τγῖ965 ἔγομι ἰδ ἔδεὶ (Πδῇ πηοϑβί οὗ ἰῃοϑε ψῆο ἢᾶνα δἰἰειηριοα 
ίο βοῖνα 1{, ἱρῃογίηρ (86 ςοπίοχί, ἢᾶνα Δ Κοὴ [οὐ στδηίθα (ἢαἱ (ῃ 6 

Ργορδεῖ ἰβ8 Ἰοοκίηρ ἱπίο ἰδ τειῃοίς ἑαΐυγο, ἴπ ἰδοῖ ῥγεαϊςπρ (ἢ ς 
δρρθάζδῆςβ οἱ [6815 οὗ Νζαγείῃ. Νονν, ἴξ 18 ΟὨ]Ὺ ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ ἰοὺ 
οοηϑῖάος (ηδιὶ ἴμ6Γα 18 θυϊ ομο ἀδσβηϊε (ἰηρ (μὲ (6 ϑῃοοὶ 15 6ὁχ- 
Ρδοϊδά ἰο ἄο, πδπλεῖν, ἰο δα ἐμι6 ἐφηεῥίς οἵ γαλαυεῖ,, ἴο 566 (μι ἢ 
τηυϑὲ Ὀ6 ἃ ΠΟὨΓΕΙΩΡΟΓΔΙΥ͂ οὗ [Π6 ῥγορδμοῖ, δῃηὰ ψ ἤθη ΟΠ6 ἀραΐῃ γό- 
τ ΙΏ 65 [8ἱ [15 15 ργθοίβεϊυ (δ ἰα5!ς ψὩ]οἢ ἴῃ 47: ἢ 15 δβϑίρῃηθα ἰο 
ΖεογυθΡδθεοὶ, ἰξ ὈΘοοΙ,65 Οἶδα (Πδ1 [18 ράββασα 18 5 ΡΪΥ ἃ γοςορηὶ- 
ὕοῃ οἵ δίπλ 88 ἰῃ6 Μεββίδῃῆ. 1|, ἢοσόνοσ, ΖογυθΑΡοὶ ἰ5 [86 5Βῃοοί, 

[Π6 ργεαϊςοι (μδὲ ᾿ς σλαὶὶ ςἠοοί οι, ἀπάεγ [μ6 εἰγουπηβίδηςα5, να 
ποίην ἴο ἀο ψ] ἰδ ρ]αςα οὗ [8 Ὀϊγίἢ οΥ ἢἷ8 ᾿ἴποαρσε, Ὀυΐ ταυϑὲ 
τοίοσ ἴο ἃ γαρὶ ἃ σίβϑ ἔγοϊῃ ἃ σοι ραγα νον ἢυ 0 ]6 ροβὶ ἤοη ἰο ΟἿ 6 

οἱ ρτϑδίεσ ργοσηΐμοηςα δηᾶ ἱηῆυθηςθ. Ηδηςθ, (86 τ ΠοΟΪ6 οἰδυβα 
ΤΊΔΥ͂ Ὀ6 τεπάεγαά, ὕ ,ιναγά «᾿αἱΐ μὲ τῃοοί. ΤῊΘ γεβυ] 15 τόσα ἱπ|- 
Ρογίδπι (8δη δ ἢγϑὶ ἀρρϑᾶγβ; ἴογ, 18 (ἢ ἰῃιογργείδοη ργοροβοὰ 15 
οοττοςῖ, ἴπ6 εἶδιι36 8 ἃ ΠΊΕΓΘ ὈΪΔΥ͂ ΟἹ 186 ἡᾶπης .5΄οοί, Ἐ ἴῃς ἰπουρπὶ 
οἵ ψϑϊοῦ 18 τῆογα ΜΌΓΙΣ ἀχργοβϑθὰ ἴῃ ἴΠ6 ΡΓΟΡΕΓ σομῃθοίοῃ ἴῃ 
[86 ηοχί γοῦβθ. [Ιἢ οἶδοσ νψογάϑ [ῃ15 οἶδι156, κα (6 ποχί οπο, ψ ἢ ]ςοἢ 
15 ψαπίηρ ἴῃ (86 Οτοοκ δπὰ ϑγτγίδς νογβίοῃβ, 15 δΔη ἰηἰογροϊδίίοῃ. 

18. Τἢδ γοηοναὶ οὗ ἰΒ6 ἱπίογροϊδι θα οἶδιι865 Ὀγίηρβ (ἢς ἱπίτο- 
ἀυςοπ οὗ [86 ϑδοοῖ ᾿ἰῃηΐο ἱτπηπηοαϊαία οοπηθοῖοη τὶ [86 ποῖα 
5 1{40]6 οὗ ἰπΠ6 ἔτννο βίδίθτμηθη (5 ψΠ τοίεγεηςς ἴο ἢΪ5 στ βϑίοῃ δ (ἢ 6 
δορί πηΐηρ οὗ [818 γεγβθο.0 Τό, βᾶγ8 Ὑδηπεῦ, δ 515 ηρ [ἢ 6 5:ιὉ- 
͵εεί, «μαϊ! διε ἃ 86 ἱεηερὶ6 οὗ Υαλιυεῖῦ. Νοῖ (μδὶ ἴῃ 6 ξονεγπου ἢ 85 
(ἢυ5 ἴα δ πο απά ἰῃ ἴπ6 ψογκ. Ὁῃθ οχργοβϑίοη Πογα 566 ποῖ 
με ἰπίεγργείδά 1 (86 Πρμὶ οἱ 47: δ. ὙΒὰ5 ἰπιογργείθα 1{ πηϑδηβ {πὶ 
Βα ψ1}} οοτρ εἰς [Π6 ἰ45Κ οὐ Ὡς ἢ Πα δηᾷ ΠΪ3 Ῥδορὶα δᾶνε ΠΟΥ ἴογ 
ᾶνε τιοητἢ8 Ὀθθη οησαροά. ὙΒογοδίίζοσς λ1ὲ ὁλμαὶΐ ἀϑϑρις ηια]εσίν, 

δἰϊδίη [Π6 γὴκ δηά δοπουγβ οὗ γουδὶν, ποῖ, ΔρΡραγθηνυ, δὲ οῆςο, 
θυὶ υἱπηδίοϊγ, 85 Ὠἷ5 γεναγά ἴογ Ουἱ]άϊηρ (6 ἰετρῖα οἱ Ὑδην ἢ. 
ΤΏὭρη ἢο 5}8]] οἷ απά γμΐξ οπ εὶς ἰΐζγομξ, Ἄχουοῖβα (ἢ 6 νᾶγίοιι5 ἔπη ς- 

ὕοηϑβ οἵ ἃ κίηρ.--ἾΝον, Ὀείογα ἴΠ6 Ἐχῆε ἴῃς Κίπρ νγὰ8 ΒΌΡΓοη ἰῃ 
7Τυάδῇ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ εἶν! δηα τα ΠαγΥ, θυ ἰῃ τοὶ σίου τηδίίογβ. Ης 
οοπίγο Ἰοά (ἢ6 ἴοτρ]6 ἀπὰ 18 ϑεγνίςθβ; (ῃς οὔποίδηρ ῥγίοβίβ, Κα 

4 ςοἸΠἶη ἀπά5 δεῖε ἃ ρίαυ, Ὡοϊ ΟὨΪΥ οὐ δλοοί, δυΐ ου ἴδε δοίυδὶ ἤδίης οἵ [ὃς ζονεγῆοσ, ἴῃ 
Βαυγϊ οηΐδο Ζέν-δαδίϊέ. 
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ἰῃς 530116Γ8 οὐ συδγά, Ρεΐηρ ἰβ8 βϑεγνδηῖβ. Οὔ. 2 Κ. 169. 2.5 8. 
1255. εἰς. ΒεΩ (6 σοπι πη Ὑ τνὰ8 γοογρδηΐϊβοὰ δἵϊεσ ἰἢς σδρ- 
νιν, [Π6 το] σίου ἰπίεγεβδίβ θείης ὑγϑομηδηΐ, (ἢ 6 ῥγίοϑίβ ἢδί- 
ΓΑ} δοαυϊγοά ἃ ςομϑίογαθ ας ἀερτοα οὗ δι Πογγ. [ἢ (Π6 νἱβίοῃ 
οὗ ἰῃς ἰατὰρ (412 () Ζεςδαγίδῃ γεοορηΐϑεβ (ἢΐ8 οὔδηρε ΌΥ φίνίηρ ἰο 
7οβδυδ οαιδὶ ἱπηρογίδηςς 11} ΖΕεγυθθΑθεΪ 85 ἃ βεγνδηὶ οἱ Ὑδηπο. 
Ιῃ [8158 ρᾶϑββᾶρθ, 130, δἰπουσῇ Ὦ6 ΡὈγοσηΐβεβ (ἢ σγοόντῃ ἴο (ἢς ᾿δτίογ, 
ἢ Τ8 Κ65 ΔΙ 0]6 γον  βίοῃ ἴογ (86 ἰοστηογ, ἴογ 1ΐ 15 Τοβῆυδ τοι ἢδ 
[45 ἴῃ πηἱη τ ἤδη ἢδ 88γ8 (δι ἐΐζεγε 5}α]} δὲ α ῥγὲεεί οπ κἰς (ΖεγαὈ- 

040 63) γέρλἑ μαμά. ὙὙΪβ 15 ἃ58 οἶθδγ 858 (δὶ Ζεγυ 66] ἰ5 [86 
ϑῃοοῖί. ὙΒΕΓΕ 15, ἰμεγοίοσε, 85 {Π||6 ἡθοὰ οὗ βιιρρ  γίῃρ πεγα [ἢ ς 
ὨΔΠ6 οὗ {86 'ἢ ῥγίεϑί 85 ἰῃ ν. ὅ (ῃδί οἵ [6 σονεγῃογσ. Τα ροϑβὶ- 
ἐοη δἱ (86 γίρῃξςξ Βδηά οἵ (86 Κίηρ τηεδῃ5 ρονεῦ δηὰ Ββοῃοὺγ βεςοηὰ 
ΟἿΪΥ ἴο ἴδοϑε εὐ͵]ογϑά ὈΥ͂ (86 τηοπάγο. Βυΐ ὕγὸ ΡΟΓΒΟΠΒ 80 ΠΕΑΓΪΥ͂ 
6418] ἀγα 18 0]6 ἴο θδοοπΊα εδίοιβ οὗ, δηὰ ἴῃ (86 6 ΟΡΘΏΪΥ Βοβι1]6 
ἴο, ἐΔςἢ οἴμεγ. Τα ῥγορδεὶ ἀοβϑ ποὶ δηξςοἰραίε ΔΠΥ ϑιςἢ γυρίυγα 
βεΐνοοῃ Ζεγιδραθεὶ δηὰ ΤοϑῦυδΔ. Τά εγε 5}α]}} δὲ ῥεαοσείμϊ οομηδεὶ 
δείυεεη ἐδε ἔυο; [ΒΘΥ Ὑ}}} ΡΙδὴ ἴῃ ρεγίθεϊ Βασιήοηγν ἴογ (6 Ὀόβῖ ἰη.- 
(εγαϑ88 οὗ ἴῃοβϑε ψῇοπὶ (ΠΕΥ̓ αν ὈΘΘὴ αἰνΠ ]ν σΒοβθῃ ἴο φονεΓΏ .--- 
14. ὝΠεγε 15 ποιδίηρ ἰο ἱπαϊςαίς μαι, 1 Ζεοαγίδῃ νγγ5 ἰπϑίτυςιοὰ 
ἴο σγούγῃ Ζεγυῦραθεὶ, ἢς νγὰ8 ἴο ἰεᾶνα [Π6 ἰοκεϑη οὗ πιΐυγα δυϊποῦ 
ἴῃ (6 φονθγῃοῦ᾿β ροβϑεβϑϑίοῃ. Ης νου ἢδίυΓΑΙΥ τη κα ϑοπε οἴ οσ 
αἰβροβιὕοῃ οὗ 11. [{ ἰ8 ἀουνέϊ, Βονενεσ, 1 (818 νεγβα ἰὴ 118 ργθϑ- 
ΘὨϊ ΤΟΥΤῚ ΟΟΥΤΟΟΠΥ γεργεβεη(β ἢ). Νοὶ [ἢ [Π6Γὸ 15 δηυηρ 50.8- 
Ρἱοίουϑ ἱῃ (ῃς ἰάδδ οἱ ργεϑεσνίηρ ἴἰΠ6 σγουγῃ 85 ὦ »εηιογίαὶ, Ἔν ἢ 
ἐπ ἰμ6 ἐεηερῖς οἵἱἨἩ γαδιυεῆ. ὙὍΏοΓγα ὀχροϑβεά, ἱξ νου]ὰ βεγνὲ 85 ἃ γὸ- 
ταϊηάοῦ ἰο αἰϑῃοαγίοηθαά ραίτοίβ οὗ (86 φἰογίοιβ [τ ρβ 11 ϑγτηθο]- 
ἰδκοά. [{15 βίγδηρο, βονόνοσ, {μὲ ᾿ξ βϑῃου! ἃ ὈῈ ἀοβογ θα 85 ἃ τη6- 

Τιοτία] ἰο Ηο] Αἱ δηὰ ἢΪ8 δϑϑοοΐδίθϑ. ΤὨ]15 ᾿π01168 {πΠδὶ {πεν ἤυτ- 
πἰϑῃοα [ἢ πηδίογί4}5 ἴοσ ἱϊ,Ὲ ἃ ([δουσῃς τ ΒΟ, 845 8845 θθθη Ξῆονπ, 

Μγὰ8 πηροτγίοα ἱπίο ν. ᾽ ὉῪ ἃ γενίβεοσ. [{15 ἰΒβογείογε ργοῦδθὶο {μὲ 
1815 νϑῦϑδ, οἵ δἱ ἰδδϑὶ ἴῃ πᾶ ΠΊ68 1ΐ οοῃίΔ 1.8, ἃΓὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 βᾶτης δδπὰ ἢ 
-- Τε οὐηϊββίοῃ οὗ (ἢϊ8 νϑῦβα ἰεδᾶνθβ (Π 6 χιεβοῃ οὗ ([Π6 αἰ Βροβι οῃ 
οὗ (86 σσόνῃ υηϑοιἰο. Ῥεγθδρ58 1 τγᾶ8 πανοῦ ηδθ. ΤΒδ ργορδεῖ 
ἄοαϑ8 Ὡοΐ 54Υ [μι ἰὶ νγαβ; δηά, 1 Βε αἰά, ἴῃεγα νου ]ὰ 5{1}} "6 σόοόσὰ ἴοσ 

ἀουδὲ ψβοῖμοσ ἢς πιοδηΐ ἰο θ6 τηάἀεγβίοοα [ΠΘΓΑΙΥ; ἕογ, δ Βουσὰ 

Φ (. Ἐχ. γχο18 Νυ. 215, 1 6. Νον., Ματγῦ, Κι, 
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ἷῃ 50Π16 ἰπϑίδηςοϑ 1 πᾶν δ (Δ Κοη ἴογ ρτδαηίδα (δὲ (6 δοίοῃ ἀ6- 
5 6 α νγᾶβ ρεγίοσιηθά," 76. 13] Ζ: 15 δΔῃ Ἔχοορίοῃ, δῃά ἴβδγα τΊΔΥ 
δ6 οἴδεῖβ ἴῃ σῇ ϊοῖ (86 πδιτδῖνα 15 ΟἿΪΥ ἃ Αγ Ὁ] 6. ἢ 

9. ΤὭς τεχηονδὶ οἵ 455196 ἔγοτῃ (5 οἷδος ἴῃ 4 ἰεανεβ [15 ἰῃς γϑὶ οἶςδτ 
οδδε οὗ ἴῃς υ8ς οἵ (ἢς ἰηἰτοαυςίοτγ ἔοσηυΐα, Τ 6 σαηις ἐΐπε τυογὰ οἵ ναδιυεῖ 
ίο »ε6.---10. πῷῦ] ΤΏς ἰηΐ. δ08. ἴοσ ἴῃς των. (Οὔ. 7ς. ζ2:.; 6 65.}1. Ἃ 
) Ἁ, ῬΕΣΒΔΑΡΒ, ΒΟΤΕνοῚσ, βίπος 9 Κοπη. 1155. δανα πρ", ἴῃς ἴτην. Ξῃουϊά 
θεὲ βυλρϑικιιεα ἔος ἰἢς ῥγεβεηΐ σεδάϊηρ.---ΚῸ] [πὶ ἴδε βδεηβε οὗ οιὠ οἵ. 
(7. τ41:.--τνῦποῸ] ΤὩς εἸηεηάδίίοι βυρρεβίεὰ ἰῃ ἴῃς οοτιτηθηίβ τοαυἶγεβ 
θα ΓΝ, δηά ππὶ, ἰπϑίοδά οὗ γινϑλ, Ὀεΐοσα Ἄβϑοῦ οὗ ἰδς οἵδοσ πδῖηθβ. 
Ἐοὸσ "ὖπ νδῃ Η, σάβ. οὐ. ΟὐἹἍ Εςσ. 29, ὙΒ6βε Πδιη65 γα 81} (τεδίε 85 
ΔΡΡεΪ Ια ἰἶνεβ ἰη ὦ, "ὐπὸ θείης τεηοσεὰ Ὁ παρὰ τῶν ἀρχόντων, ΠΣ ΓΙΝῸ 
ΌΥ τιαρὰ τῶν χρησίμων αὐτῆς, ἀηἃ ΠΡ ΓΚῸ ὉΥ παρὰ τῶν ἐπεγνωκότων 
αὐτήν; Ὀυϊ ϑοῃης τη55. (661) δ( ἃ ἃ βεςοπά, οοζτεςῖ τεμ ἀοσίης οἱ 4.---πκ3.] 

Ὗε. τὰ. ΓΝῸΥ δηὰ οὐβϑ 4}1 θεΐνεεςη τ δηὰ πιῦκν. δι μεν Νον., 
Μαγί, Κὶι. [{ 8 ἀἰβῆςυ!ς, πονγανοσ, ἰο ἐχρ δίῃ ΓΝ 2} Ἔχοερὶ 85 ἃ ἀϊτος. 

Βεβὶ 65, ὨΝ2}} 15 πεεάεα ἢ πῶν, ἔοσ τ ΒΙ ἢ ἴῃς οτὶσ'π8] 866 π|8 ἴο ανα 
Ῥεθη Ὁῦν. (Ὁ. ἔχ. 1ηὴῆ5 80 Ηουρ. Οη [ἂς ἴεηβε οὗὐ ὔνϑδιὶ, 866 
665. 8112..2. () ζ,- ΝΥ 0.2] ΤῊΣ Ρῆγαβα 15 πη ο} } ἰσίδ]6 ἴῃ (15 σομηθο- 
ὕοη.---ἸΚ} Κά,, νυνὶ ὦ ὁ δ, κ, ἴδε βυθ)εςϊ ΡΒεΐῃρ ]οβἰδῃ. [ὲ νὰ8 ποῖ 
ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ ἴΟ 54Υ ἰδδὲ ἰῃς οἴμεσς ἴὔγες παά Ἴοσης ἔσοτῃ Βδδγίοη. 80 
Ηουθ.--- Ὡς νεσβς, 88 δῦονε οιηδηάεά, σεδβ, "ὉΠ ΓΝ πο ΠΝῸ πορῦ 
022 ΜῺ ἼΩΝ ΠΏΣ 132 ΠΥ͂ΟΝ ΠΣ ὍΓΙΝ ΓΙΝ2Ὶ ΠΡ ΓΙΜῚ ΠΣ ὔμ. ΤῊΪΒ ΓΊΔῪ 
ποῖ θὲ 8 Ῥεσίθςν οοττεςὶ τεϑιοσδοη οἵ ἴδε οσγί ρἷπδὶ ἰεχί, θυ 1 15 80 στοαὶ 
ΔῊ ἱσιρσονοζμθηΐ, οὶ ᾿ἰησυ 50 Δ} δηα ἐχοεῦςδ!γ, οἡ ἴδε ᾿τδαϊξοηδὶ 
τεδάϊησ (δὲ ἴΏεγε σδη Ὀ6 0 αἰβαάνδηίαρε ἰῃ ῥσονυ 5 Ομ Πν δορίηρ ἰϊ.-- 
11. γΥ»] Κα, πὶ ΘΟ ὦ, σΣ: 850 ΤΒοοα. Μορϑβ., Ηουρ., ΒΔ. Ὗ ε. Νον,., 

Μασ, ΚΙι,, εἰ αἰἥ. ΤὭς 5816 τιϊβίδϊα 18 ἰουπά ἴῃ 70. 3139.- ΠῸ} Ῥοτ- 
ὯΔΡ5 ἴοσ ΠΟ... --τὰβ Δἰγεδ υ Ἔχρ δι ηδα ἰῃ ἴῃς οοτησηθηίβ, (ἢ δῖης οὗ 
Ζετυθθαθεὶ πυϑί θὲ βυρπςϊυϊεά ἴοτ [ἢδὲ οὗ Τοβυδ οΥ ν. " απῖσε οχηϊιεά, 
ἴδς ἰδίῖες Ὀεΐηρ ἴῃς ποσὰ ἀείδη Ὁ ]ς δἰϊοσηδῖνο. ὅο ὮἮε., Νον., Μετσίέ, 
Κι. ὙΠε αἰϊεμιρί οὗ νδη Ἡ. ἰο εἱηεπά ΌγῪ 3υ βε τις ησ ")οὉ [ῸΣ ΟΝ 58 ποῖ 
οΟπ  ΠἀΔ0]ς.---12. νυ] ΠῚ ν. 10 ΡῈ οὐ ῖεά, τἢϊ58 ττοτὰ τυϑὲ α͵90 ὈἊς 
ἀτορρεὰ οἵ εβιδηρεὰ ἴο ῦκ,. 80 ἵε., Νον., Μαγιὶ, Κὶι τ οκὺν. ΤῊς 
ποχὰ 15 Ὡοΐ ποοραεα δἔίεσ ἼΝ. [1ἰ 15 [δεσγεΐοσγε οτηϊεὰ πη ἴΠ68ς ΟΒδρίδυβ, 
ἐχοερὲὶ ἴῃ (8 ραϑϑαρε δηᾶ δποῖπεσ (75) ἰΏ τ ὩΙΟᾺ 115 οἰ θαυ δὴ ἰηίογροϊα- 
ἴἄἤοῃ. 850 ὦ 9.--ΤὭε τεδϑοης ἴοσ γερδσζαΐηρσ [5 νοῦβα ἔσοπι ὉΓΠΓΌΥ Οἢ- 

ΜαΓὰ 85 οἵ 56 σοη δ ΙῪ ΟΥ̓ Κη, 50 ἔδσ 88 [ΠΟΥ δτὲ Ἵχεχζεῖοδὶ, ἢανε δἰγεδαν 
Ὀδδο σίνεθ, ὙΠεσε 8 οὐς ἔυσίμεῦ ροὶπὶ ἰπδι ἀεβοσνος τηθηθποῃ ἴῃ [5 
ςοηποοίίοη. Τῆς 8ρδθςο Ὀερίπηΐϊηρ ἢ (815 νεῦβα νὰ 8 ον ἀ ΠΥ τησδης 
ἴο Ὀς ρεου σὶν τυ σαῖοδὶ, Ὀυϊ 115 ΘΥμλτ ΤΥ ἰ5 αἰβίυγθεά Ὁγ ἴῃς νοσγὰβ 

40), τ 2211 {. 16. 2ο1 ΗΕ. 1ε. το Κ. 2η3, εἴς. 0! τι 8. Ἐ2. 4,415. .6. εἰ δ. 1χ118. 
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ἴῃ φυεπίοη.---ΑἹ Βγϑῖ δἷσῃς ἴἴ βεε5 ἱπηροβϑῖδὶς ἴο [εἰ] τεῖος ἰἰ 15 (Ὡς 
ἰα5ὲ εἶαυβε οἵ (μὲ5 γεσβε οσ (ῃς ἄσει οὗ (Ὡς πεχί [ῃδὶ ββου]ά Ὀς ἀτορρεά. ὦ 
ἔανουτΞ ἰῃς ἔοστηοσ, ὦ ἴδῃς ἰδίίογ, οὗ ἴμ68ς δἰϊοσηδῖῖνεβ. ΤῊς τς οἱ ἴῃς 

Εἰ ρμδιϊς ὑσοῃ. Ἀν, ἃ ἐγεαυεηΐ τρθδῃ5 οὗ οοπηδοϊίηρ οἰδυκεβ ἰη ΗδθΌ., δὲ 
τἰς Ὀεσίηἰηρ οὗ ν. 12 Βρεδκϑβ ἴοσ ἴδε ρεηυΐϊποηςβ5 οὗ ἴῃς οἶδι5ε [ἢδι (οΟἸ]ον8. 
ΓΤ. Τα. 135, εἴς.--τῦϑ.5} ὦ, τὸν οἶκον. 850. 650 ἴῃ νν. 15. 1... 15; ἴῃ 89 ΟἾΪΥ, 
γναός.---18. 10] ὅ, 3255. Ενγ. ΒΌΡΡΙ 65 »ην)ν, 80 4150 Υε., Νον,., 

Μασ, σάϑιαι., Κι. ὙΒδ ργορδεῖ πο ἄουδιὶ παά (δες Εἰσἢ ῥὑσίεβί ἴῃ πιϊηά, 
δυϊ δος ἀϊά ποὶ ηξεὰ ἰο 58} 380, δῃά (6 δὔβεηςς οὗ ἴδε ζῖ. τσ ἢ 109 8 
Ρζοοῦ ἱμαὶ πείίῃες 7οββυδ᾽᾿ 5 ἤδι)ς ὨΟΣ Ηἷ8 ἘΠ|6 νγὰβ πιθηἰοηθά.---ἸκΌ9 Ὁ}] 
ἘἈὰ,, νὰ ἃ (ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ), Ὁ)Ὁ5"».--14.. ἃ βυβιοίεης τεϑϑοη ἴοσ 86- 
᾿ἰενίης [δὲ [815 νεῖβε 15 ηοῖ ἔτομι (Ὡς πδηὰ οὗ Ζεοβδγίδῃ μᾶ8 Ὀεεη 5εΐ 
ἔοσί ἢ. ὍΒα ναι δίοηβ ἴῃ [ἢ6 πδηθα ἔσο ἴδοβς ἴῃ ν. 19, 16 {πεν οου]ά Ὀς 
8ῆονῃ ἰο ὃς ἱπίεποηδι, τουϊά ὃὈς εἰσηϊβοδηῖ.- Ὁ» ..}} ΤῊΪ5 νογά, ἴῃ 
δρίὶϊς οὗ ἴδε ἕαςι ([ἢδι 36 πη58. δανῈ ΠΥ ΘΡΠΙ, ΠΚὸ [ἢ ΠΥΠΟΡ οὗ ν. 11 ΒΒου!ὰ 
Βα ροϊηϊεα 85 ἃ 53. ὅεε Γ; δὸ ὦ 35. 8 μα8 Κγπον "πὸ ἼΟΙΌ, 8 
τηυϑβὶοδὶ ἴοστὰ ἑουηά ἴπη ἴΠ6 5 ΡΕΙΒΟΣΙΡΏΟΙὨΒ Οὗ ΓΊΔΩΥ ὑβδῖτηβ. Οὔ. Ῥξ. 3'!, 
εἰς.---οὐγῷ ὙΒοσα ϑδαιῃβ ἴο ΒῈ ὨΟ βτουῃὰ ἔοσ βῃρροβίηρ, νίῖ ἢ ΑΕ. εἰ αἱ., 
ἰ(δδιὶ εἰ ἀαὶ μαὰ ἃ ϑεςοηά ἤδπ|6, οσ, ψὶ τ Ετν., [δι πὶθ ἤδῖὴς 85 σβδηρεά. 

1ι ἰς ἐπεγείοσε ρσγοόῦδοϊς ἰμδὶ Ὁ 15 οοστεςῖ ἰῃ σεδάϊηρ Βεζε, 85 ἴῃ ν. 19, ἢ εἰ- 
ἀαὶ. 8ο ουν., Νεν., ΒΪ4., Κὅξ,, Οἱ., Υε., Νον., Μασι, Κὶι., εἰ αἱ. 

Ιῃ σ ΟἘ. 1189 (ἢς 5816 Πᾶπ|6 ἰ5 οοτγυρίεα ἴο Ὅπ, δηὰ ἴῃ 2 8. 23} ἴο 2Ὁπ. 
νδὴ Η. δοσζε, 85 ἴῃ ν. 19, στὰ. νυν --ὶ πο] Μδηγ, ἑο οσίηρ ὥ, τεπάεσ ἴῃς 
ποιηΐηδὶ ρασί οἵ [818 νοσά 85 δῇ δρρεϊ]αϊδνε. 80 Τβεοοά. Μορς5., Τῆεοάο- 
τεῖ, Μαυ., ΗἸ., Εν., Κόξ., ΚΙϊε., Κε., Βγά., τὶ., Οὐ. σάϑῃι., εἰ αἱ. 

ΟἸδοῖβ ὀχρἰδίη ἰΐ 898 δῃοῖΐδεσ ἤδτΩο ἴοσ [οβίδῃ. 80 ΑΕ. Κι. Όσυ., Ῥεϊὰ., 
ον, Εοβεθησα., οἰ αἱ. 581}} οἴδεῦβ, στ ῷ, τά, πυϑμϑγ, 50 Ηουδ., Νεν., 
Ἧνε., Νον., Μασγῇ, Κιὶ,, ἐ( αἱ. ὙΠ οδ]εςοῃ ἰο (85 οτγηδηἀδύοη ἰ5 [δὶ ἴἱ 
8. εδϑῖεσ ἰο Ἴχρίδίη Ὁ [δὴ ἴο υπάεγβίδηα δον 484 ςου] ἃ Βανε Ὀδθη τΐ5- 
(Δ κοο ἕοσ ἰι. ΤὨΐβ οὐ͵εςἴοῃ νου] ποῖ Βοϊά δραΐϊηβὲ 1251) ἔοσ 13 γπῦν, 
δῃ δἰϊεγηδένε βυρχεβίοὰ Ὁγ Ηουν., οὐ δραίηκδι πυϑκῦν Ὀσθι, ἔτοσα δὶς ὶ 
ὈοΙῈ ὦ δηὰ 44 τηῖσῃι εαϑῖγ παν δτίβεη. Οπ ὉΠ), 8εὲ Ο65. 15. ποὶο ὁ), 
απ Η. οἱ. ΠΏΣ 12 ᾿πν δπεγο.---][ἢ]} ΦΛΟΣ, τοῖς υἱοῖς τα Ὁ; ἃ Ρ8]- 
ῬΔΌΪς οἴτοσ. 

(2) ΖΕΒΌΒΒΑΒΕΙ, ΑΝῸ ΤΗΕ ΤΈΜΡΙΕ (4 5. Φ6.17 6 

Ζεοοδαγίδη τοςοῖνοβ ἃ βεςοηα σηρβϑᾶρθα, ἴῃ ΜΕΙΟΏ (Π6 ρονεγῃοσ 15 

ἀϑϑυγοά οἵ (ἢ6 αἰνίηα ἃϑϑἰϑίδπος δῃηα ργοχη δε υἱιϊπηδία βυοοα85 ἴῃ 
(6 ἀϊβουϊ ἰα5. οὗ του ]άϊηνσ ἰ[Βς τυϊηεα ἰεηρ]6. Τῆς Ργορβοῖ :5 
50 ςοηδάοηϊ οὗ Ὠἰ5 ἱηϑρ᾽γαίίοη (μ8ὲ 6 5ἴ8 658 818 γερυϊδοῃ οἡ ἴῃ 6 
[16] πηοηΐ οὗ [15 Ῥγεαϊςοῃ. 
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8. Οπ ἰἂς ἱπίτοάποίογγ ἔογηαυϊα, 566 6᾽.---9. Ιη [Π6 ῥγεοδάϊησ 
Ρᾶγαρταρῇ, 45 8458 Ὀθϑὴ βῆονῃ, (86 σοηίγαὶ ἤσιγα γγἃ8 οὔἱ σί ΠΔ}}Ὁ 
ΖετΆΌΡΑΡθεὶ. Ἠδτγεα, αἷ5βο, ἴῃ ΕἰρὮ ρσίθϑὶ 15 ἱσμῃογθά. [{ 15 2ἦπ μκαπάς 
οἵ Ζεγμδδαδοεῖ ἰμαὶ καυνο ἰοϊά ἐπε )ομπάἀαίϊέοη οΓ ἐδ κοιδε, [λ 6 ῥγορῇῃοί 

ἀδοίαγεβ. Ηδ ἀουθί[655 πη6 885 ἴο γίνε (6 σονθγῃοῦ ογθαϊί 4150 ἴοσ 

[6 ψὮο]6 οοπάυςί οὗ (Π6 ΘηΓΟΓΡΓῖβ6 βἰποα 18 ᾿Ἱποεροῃ. Μογθονεσ, 
ἢ Ἔχρεςίβ ἢ]η} ἴο ςοππαε ἴο ἀϊγεςῖ ἴ{; Β6 54γ5 (μδὶ ᾿ς λαμπάς 5}α]] 
ἡπίοη ἢ. ὙΤῺΪ5 ργβαϊςοι 15 ρυπείυδίοα ΌὈΥ Δἢ ἀρρεδὶ ἰο ἔπε {υτυΓα 
βτϑὶ ἐουπὰ ἴῃ ᾽5,9, νη ϊοῇ, δ βουρῃ ἰξ 5θθτβ βυρεγῆμυοιυβ δἱ (15 
Ροἰῃΐξ, ΤΥ γεί, ἃ5 νγἃ 8 8814 ἴῃ οοπηηθηηρσ οἡ 2.5.1, Βα σεπυΐηα. 
Ιπάἀεθοά, 1 15 ἀἰῆουϊε ἴο υπάογϑίδηδ ΨΥ Δ ΠΥ ΟὨδ εἶβε ἴδῃ [6 
Ριορδοῖ βῃουϊὰ πᾶνε δά οὰ ἱϊ.---104. Το ργοαϊςομ οοποογηΐην 
[86 σοι ρ] Θὕοῃ οὗ (δ (ΘΙρΡ]6 ᾿ἱΠ1Ρ}168 [6 ργενδίθηςς οὗ ἀουδί διποην 
[86 7εννϑ ου (6 5ι.0]εςἴ. ὙΒΟΥ Κηον μαι {μεῖς ἀν8114]6 Γεϑοῦγοαϑ8 
ΜΈΓΟ 5ἰεηάεγ, ἀπὰ ἴῃ 6Ὺ ἴο]ξ 50 ἄθορὶν [δὲ ὙΔην ἢ τνὰ5 ἀϊβρίοαϑοὰ 
ἢ ἴδοὰ ἰῃδὶ πον ΒαγαΪγ ἀαγοὰ ὄχρεςΐ ἢΪ8 δβϑϑίδῃςθ. ΤΒῈ 
Ρτορβεὶ υπάογβίδη 5 (ἢ οἰ ϊυδίοῃ. δε, [Ππογείογθ, ἢ 8515, 710 
μαΐλ ἀεερίδεά α ἀαγ οὗ Ξ»καὶ ἐπὲπερ5 7 ἣδ ἀο065 ποί τηδδῃ ἴο Γεργοδοῇ 

ἴ[ἢεπι. Τα αυσκίοῃ, ἴῃ 118 ΝΟΓΥ ἰΕΓΤΏ5, Δα πι115 ἴῃ 6 σομρ αἰηί. [ἰ 
ἐς ἃ ΑΔΥ οὗ 5114]} (ϊηρ5. (ΟΣ. Ηξς. 25. Τα ρῥγορῆἢδί 8150 ἰδῖκ6β ἴοσ 
σταηίεά (μδὶ (ΠΥ ψῇο ἢάνα πηοϑὲ ἀθορὶν [ο]ξ (μεὶγ ρονθγν σψουἹὰ 
τηοϑί δα Ϊγ τίβα ἄρον ἰμοἱγ εἰγουπιβίδηςθβ. Ηδ 15 {γίηρ ἴο Β6ΙΡ 
ἴἢε. Τὸ (Πϊ8 δηά ἢδ ρἱοΐυγε8 ἃ πιο ἤδη (Π6Ὺ 5841} 866 δῃηᾷ, οὗ 
(ουΓ56, 85 ἰογαὶ [6νν8, γε]οΐος ἰ0 5:6, ἐπ6 ῥἰηηιοί ἐπ ἐπε παρά οἵ 

Ζεγμδδαδεῖ. ΤῊΣ ἰΒουρῃϊ 18 Ρογίθς Εν 1η (610 ]6, δῃά, οα (Π6 5.0- 
Ροβίἔομ μὲ νν. 56:7 ἄγὰ ἴο ἴο ον, ρογίθςυγ ἀρργορσίαϊα ἰῃ (15 
οοπποοοῃ. Τἢδ βΌνΘΓΠΟΥ 15 Γοργοβεηϊαα 458 ἃ θυ] 6γ. ὍΤὨδ ρῥἰιη)- 
τηεί ἴῃ ἢ15 Βαηά 15 ποῖ ΟὨΪγ [86 εἰρη οἵ 5 οδ᾽ τσ, Ὀυϊ δὴ ἱπαϊςδοη 

(δαὶ Πα 15 δοίυ δ! εηραροα ἰῃ (6 ρῥγδοῖςοα οὐ ἐξ. Τὸ 866 Ὠΐτῃ, (Π6Γο- 
ἴοτο, (ἢ (ἢς Ρ]υπηπιοῖ ἰπ 8 ἢδηά 5 ἴο 866 [6 νγν8}}5 οἵ (ῃ6 ἰεταρὶς, 
ΠΟΥ͂ Βαγαϊγ Ὀσοσυῃ, τβίηρ ἴγοπὶ ἀδὺ ἴο ἀΔΥ ὑπάογ [5 ἀϊγεςίοη. 

Τῆιυ5, {86 νεγϑα πλδυῖκ5 ἃ ϑίασε Ὀαΐνγεθῃ ἰῃ6 Ὀερίπηΐηρ δηά (ῃς ἐμὰ 
οὗίδε νοσκ [Πα Ὑ Δ ΕὮ 88 σοταπιϑϑἰοηρά Ὠΐτη ἰο ἀο.--θ4β-Ὁ. Αἱ 
(ἢϊ5 ροΐμέ {Β6γὰ 18 πϑθϑὰ οἵ ἃ νναγηιΐηρ. ὙΠ εγα 15 ἀδηρογ ἰοϑι [πε Βαί- 
ἰοπηρς ἀβϑύγδηςς [πὲ (86 ργορἢεῖ [85 781 υἱἱεγοά 5ῃου ]α ἀεἔεδί 108 

ον οδἤεοϊ ΕΥ̓͂ τηακίησ Ζαγιθ αθοὶ (Πἰπκ τηογα ΠΙΡΉΪΥ οὗὨ Ὠὲπι56}} 
(ἤδη δὲ Βῃουὰ οὐ ἱπάυοίηρ Εῖ5 ρθορὶς ἴο ρυΐ ἴοο στεαΐ οομβάφῃςς 
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ἵπ Ὠδη Δ 0}. Τὸ ῥγονθηΐ ΔΩΥ σις πκϑίακα (ἢ ῥγορδεῖ ἴῃ- 
ἰτοάτπιος65 σμοίμεν τυογάὰ οἵ Υαληυεῖ,, ποῖ ἴο, Ὀυΐϊ σοῃοεγηίηρ, ΖεγαὈ- 

0406], Ν᾽οὶ ὃγ ὕογοο, απὰ ποί ὃν εἰγεμρίλ, δμέ ὃν νιν δρὶγὶ!. Νοῖ [ἢδϊ, 

ΟἹ ἰδς οἴεοῦ μαδῃά, 6 Ἰηϊο 45 ἴο (ες ἢ (Πδῖ ἰη (86 ργεβεηὶ ᾿ηϑίδηοα 
[Π6Γα 18 ποίίηρ ἰο ἀο θυϊ ἐπιβὲ ἴῃ Ὑδῆνθῆ. Ηδ ΠΊΘΓΟΙ͂Υ νυ ]5}}65 ἴο 

του ἃ ἢΪϊ5 οοτηραίΓίοἱβ [Πδι, 845 Ηδρραὶ 4150 ἰδυρῃι (2Ὁ), ἴῃ 6 βυγοβί 
δυλτγδηΐεα οἱ 80 006855 ἴῃ ἰῃ6 υηδογίακιηρσ (ΠΟΥ Πᾶνα δἷ μεαγί 15 (ῃ6 
Ῥγάϑθηςα οὗ (6 αἰνίηα ΘΡΙΓΙ ἴῃ {ΠΕΙΓ τα]α5ῖ. [Τὶ 15 ΠΑΓΟΪΥ ΘΟ σϑαγΥ 

ἴο 580 1ῃδῖ, 5ἴης6 (815 Ράβϑαρα 15 ἢοΐ ὈΡΓΟΡΕΙ͂Υ ἃ ρᾶγί οἵ [ῃ6 ν]βίοῃ οὗ 

(Πς ΙΔτὰρ, (ῃς δἰἰεπιρί ἰο 6ϑι4 015} ἃ ραγα}]6ὶ Ὀεΐσνθθῃ ἔμ δρίγι δπὰ 
(δε οἱ] ἴῃ 186 Ιατὴρ ὈΥ ΚΟὮΪΕΓ δηα οἴῃ οΓ85 15 πηϑίδ κοη δηα ἔγυ 1655. 
--Ἴ. Τῆς ρῥγορῆῇεί ὀχροοίβ (86 οοπάϊοη οὗ 5ιιςς655 ἴἰο Ὀὲ {018]16α. 
Ηδεηςσ, 6 Ὀε]ΐονε8, ἃ5 Β6 βαϊὰ ἱπ ν. ", (ηδὶ {86 ἰδλρ]6 νι} }} θ6 σοιὰ- 

Ρ]είοά. Ηε τεϑοογηΐβοϑ ἰῃδὲ ἔβογα ἀγὸ αἰ βῃςι 165, θὰϊ ἢ6 ἀοε5 ποΐ 
ςοη βίον (ἢ θτ ἱμϑυγτηοιηίδ Ὁ] 6. ῬΚ7λο αγὶ ἰποι, ργεαὶ νιομπίαὶμ Ὧδ 
ογἶθϑ, δροβίγορῃϊϑίηρ ἰμθη; δεΐογε Ζεγμδδαδεὶ δόοονε α ῥίαΐρ, ἀ15αρ- 

Ρθαγ' ἐμ 5σμαὶ μδ, οὐ (δι 6 τηδύ, ὀγέμρ 7ογίδε ἐΠι6 ἰοῤδίομε «ὐὴΐι 

σμομίς, Ογαοε, ργαςε ἰο ἐ] ΤὮς νογὰ μογο γεμἀδγοα ργαάοξ ΤΑΥ͂ το δῃ 

βαδιΥ̓ 85 γγ6}} 85 ἕδνοιιγ, δοσθρίδῃςθ. Οὔ Ῥυ. τ τη, εἰσ. Ηδρῆςς, 
(ἢς οΥὟ ἢ πὨϊςἢ (ἢ ἰορϑβίοῃεα 15 στοοείθαά ἢδ5 θεθη ἱηίογργείθα ἃ5 

8ῃ Θχργαϑϑίοῃ οἱ δαἀπη γα η, 7} ἐς δεσμε μὲ, δεαμε με} Ὲ ΤΉΪ5 Ιηἴογ- 

Ργεϊδίοῃ, πονγενογ, σου]Ἱὰ ᾿τρὶν μαι ἔῃ βίοῃθ νγὰβ αἰ θγοηῖ ἴῃ κἰπὰ 
ἔγοπι (ἢ 6 γαβί ἴῃ ἴῃς θυ] ἀρ, ΟΥ ΝΟΓΥ ΤΙΠΠΪΥ ογπδιηθηίθά, Δῃ ἀβϑυσῃρ- 
οι ἴογ ψὮΙΟΒ ἴἤεγα ἀο65 ποῖ ἀρρθᾶγ ἰο θ6 δὴν δυιῃογγ. [{ 566 115 

Ὀειίογ, ἰμΠογείογο, ἰο ΒΌρροϑβε ἰῃδΐ (6 ργορμεδῖ πχϑδηΐ ἴἰο γεαργοϑθηΐ (ἢ 6 

ῬΘΟΡΪΘΕ 85 βϑῃονίηρ {Ποῦ ᾿Ἰηἰογεβϑῖ ἴῃ [6 οσοδβίοῃ ΟΥ̓ ρρθδιηρ ἴο 
Υδν ἢ ἰο Ὁ1655 [6 ΠσΟΓΘΙΏΟΩΥ οὗ ἰαγίηρ (ἢ ἰΔ5ἰ Βίοῃ 6 Ῥ]Ώ διιοοθβ85 

δηᾷ (ἢ.5 5Ξεἰπρ ([Π6 568] οἱ ἢΪ5 δοσερίδηςε Ὡροη ἴῃ σοτηρ[οἴοά 582ης- 

ἰμάγγ.---θἰ δ, ὝΒΕΓε γεπγδίῃ8 (Π6 1α5ἴ νεγβα οἵ ἢ. 6, ψῃϊςἢ, ογ ἃ ραγί οὗ 
ἱ{, ν 11} ϑαγνο 85 ἃ σοῃοϊ βίο ἴο (15 ραγάρταρῇ. [{566ῃη5ἴο να 6θἢ 

εἴς ᾿Ώογο ἰΐ βἰίδη 8 θδοδυ6 1 σοη 815 ΠΟ Γοΐογοηςα ίο ΖογυΑρεϊ, 
δηὰ (ῃΠεγοίογε ἀοθβ ῃοὶ ὈειγαΥ (ἢ 6 ΓΟ 5ῈῚ οὗ (6 ρῥγθοθαϊηρ, νογβ6β. 
[τ δὴ ἀβ ἃ ἰΒβουρῆῃϊ Παοθϑβασγυ ἴο [6 σοϊηρ[εοῃ οὗ Ζοοπαγίδῇἢ᾽ 5 ῥἷς- 
ἴαγε οὗ ἔπ τοϑίογδοη οὗ {86 βαποίυατγ. Ηδρραὶ (27) ῥγεαϊοιεὰ 
(δὲ 411 (6 πδίοῃϑβ νοι ]ά τίη {Πεἷγ [ΓΘΆσυγαβ ἰο ΘΙ ἢ ̓ς. Ζεςοδ- 

δι 45 ποῖ Ὠἰ[Πογίο βαἰὰ δηγίίηρ 80 ἀδἤηϊία οἡ (ἢς 5 ]6οῖ, θαΐ 

5 80 Κα., Νον., οἱ αἱ. 
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ἴῃ “δ ΛΔ ἢ 6 ἔογοίθ} 15 [δὲ ΤΊΔΩΥ πδίίομβ νὑν}}} αἰίδοῖῦ; (Ποηβοῖνοβ ἰο 
Υδηπ ἢ, δπὰ (8Ϊ5 ργοάϊς θη γᾶιτϑηῖβ ΟΠ6 ἴῃ βιρροβίηρ (μαἴ Πα 6χ- 
Ρεοιοα (86 πδίζοῃϑβ ἴο 855815ῖ [6 1678 ἰῃ {Πεῖσγ δηίεγργίβθ, δηὰ ἴῃ δἵ- 
ἰπΠρυθηρ ἴο Εἰτῃ (6 ὈΓΟΡΒΏΘΟΥ, ἐδεν 5}αὶ]ϊ αἶδο σοηις ἤγοηι α͵α.7 απὰ 
ὑμέα ογι, αϑϑὶϑὶ ἴῃ Ὁ] ΐην, 416 ἐεηεῤίε οὐ Υαλιυελ. Οὐ. 85. ὝΒεγε 
[οΠ]οννβ ἃ ἑουσίἢ Δρρδδὶ ίἰο 86 ζυΐυγα Ὡς ἢ ῥγον 68 ἃ δἰηρ οἷο56 
ἴογ (86 Ράγδζταρῃῆ. Τἢδ γαβϑὲ οἵ (86 νεῦβε 15 θυ ἃ ἱγαρτηδηΐ οἱ ἃ 
βϑδηΐθῃς 6, Ὠαν!ηρ ΠοῸ ςοπηδοίίΐοη 118 πνδὲ ργθοθά68, τ οἢ ΔΡΡΘΔΓ5 
ἴο Ββαᾶνα Ὀθθῃ οορἱεβά ἔγοτῃ Ὁ. 28. 

ἴῃ (ὃς ΡΔΓΑΡΥΔΡὮ οἱ ἴδε 5υτ 1] ς σοῦ Ὡ0 δοοουηὶ 85 ἰδίκεη οὗ 61), 
ΤῊς τδϑβου ἴοσ πορίεςησ [ἃ 5 ἰδι πο οοηῃοοίοη οοὐυἹὰ Ὀς ἑουπὰ Ὀ6- 

ἔπνεε ᾿ξ δῃά (δ ὑσεςθάϊηρ οοηίοεχί. [{ μ88, δβονενοσ, [εδίυγες 'π οοτη- 
του 1 445β8:θ6. ἘῸΓΣ ΘΧΔΙΏΡΙΪςΟ, ἰΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἀε815 τὶ ἴῃς 5υδ]εςὶ οὗ (86 
ἰετρὶς, θὲ οοηίδίη5 ἃ τερε: ἴοῃ οὗ (πΠ6 ΔΌΡεΔΙ ἰο ἴδε ἔαΐυγε ἐουπά ἰῃ 45. 
115 ἰπεζείοσζε δἱ ἰεϑϑῖ ροβδϑὶϊς δι (με Πνο ραβϑβαρεβ θείους ᾿ορεῖδεσ, (δῖ, 

ἰῃ ἐδοῖ, 4558:1θ6 φοῃος οὐουρίεα ἰδ ρῥἷδος ΠΟῪ ΟὨΪΥ Ῥδγ Δ} 81|ςὰ Ὁγ 64, 
Βαυὶ 45 58.106. ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ οοηϑὶϑίβ οὗ ΝΟ ραγίβ Ὠ] ἢ ἔοσ ϑόσης γεβϑοῦ Βᾶνα 
Ὀεδη ἰσαηβροβεα. 1, (Ὠοσείοσε, ἴμεβε νεσϑεϑ Ὀὲ χίνεη [6 δεν βεϊηρ, 
(06 οτος ψ|}} "ς 4519.. 6.β.1 64, Τδυ5 διτδηρεὰ ἰῃς ἴὥγες ἔσγαρτηθηῖβ 

γἱεϊά ἃ νεσγ 38.158. ΟΣ 5εῆ536.-8. ΤὨς Μαββοζεῖαβ σεοομηϊβεα (πε 5ἰς- 
Ὠἰδοδηςς οὗ ἴῃς ἰοστηυϊα ἤεσε υϑε ΌὈΥ Ὀερὶπηΐηρ 8. ΠΟῪ Ασα ταΡἢ σ] ἢ 
115 νεῦβε.---ὃ. γτὸ}] ΤῊϊ5 νοσὰ [85 αἰτναυβ Ὀεεη ἰτεδίδα 85 ἃ ΡῚ. ρὲ., θυϊ 
5611 (ϑεμα., ᾿ΐ, 92 7.) τιδῖκεβ ἰἴ ἃ Οδ] ἱπιρῖ., πὸ Ὅλ ΤῊΣ ἼΣ", ονεῖ- 
ἰοοκίηρ ἴῃς οὐ)εςἴοῃ [ἢδι 1ἢ ἰδ6 ργορμεῖ δὰ τηθδηϊ ἴο τ5ς6 ἰδς ἱτηρῖ. Βα 
νου μανε ρυὶ (18 85 τὶ]}] 85 (ἰῃς πεχὶ νὉ. ἱπίο ἴῃ ὑσορεσ ρεηάοσ.--- 25) 
Ἐά., πὶϊὰ τὸ Κοηη. τΏ55., [52 ὨΝ.-πΠ }» Ὲ20] Οὐ (δς τεϊεηοη οὗ .- ἴῃ 

Ρδιβε, βεῈα 6ς5.}39.  ) Ε. ΕΣ» Κα, τ 3 Κεηη. τι58., ὅς- Ἡ ἡ ὅ., 
Ὀσρ., 850 ἣε., Νον., Μασι, Κὶι,--ἴοδ. "0] Τῆδς αᾳυεδίοῃ ͵ἷ5 εαυΐν- 

αἰεηΐ ἴο ἃ οοῃαϊίοη. Οὐ. Ἐχ. 243. Τὰ. γ8, εἰς. ΤΆ πιδΥ, ἰδεζείοσε, ρσορ- 
ετἰγ Ὀς ἑοϊονεά, 45 ἴξ 5 ἰῃ 18 Ϊ5 ἰηβίδηςς, ὉῪ ἴδε ρί. ἢ ν. Οὐ. σε. 
[2.5 (4) ς,--- :"} ὙΠῸ -ἰ, δ8 1ξ ἴτοπι 2. Οὐ. πῦ, 15. 4418; «5. 

45.1.5... Κό. δ το χὰ, 12»; Ῥαΐϊ ἴῃς ρΡΐ. 8. πίογε ἐχργεβεῖνε. (. 

(ε8. 8196. 6 (5), -ἸΝ Ὁ] Α οο-ογάϊηδις νὉ. σἱτἢ ἰδὲ ἔοτος οὗ δὴ ἱπέ. Οὐ. 
Οε5. 1139. 3 (5), τ᾿ οΥἼ2Σ 12Ν2] Αος. ἴο Ὗε. ἴῃς οδ͵εοϊ Βεζε σωηδδηὶ ἰβ ἰῃς 
δϑηε 85 ὉὉΜῪΠ ΝΠ οὗ ν. 1. 80 Νον., Μασ. ΤὙΏΏΟσοα ἰ5 [655 στουηα [οὺ Σ 
ΔΏΥ δυςἢ ορίηΐίοη 1ξ ἴδε ἱεχὶ Ὀς ἰσδῃϑροβδὰ 80 ἰδδῖ νυ. 1 Μ1}} (Ὁ]]ονν ἰηβίεδὰ 
οὗ ὑτεςεάϊης (μἰ5 οὔἍς. Οὐ ἴῃς οοῃβιίσυςοη οὗἨ ὕυι)", 8εὲ6ὲ 2 Κ. τό"; 
Οε5.}127.. 4. (6) μκν--π}}} 5, οἱ. Ὑδα οτίθηιδὶ σεδάϊηρ '5. ")05.---68β-ὮὉ. 
“ομὉ] 9 οπ,.--- 5] ὦ δὰ 48 μεγάλῃ.---"ΠῈ.} (Ὁ οπι. 5ῖἴ.- ον] Ἐὰ. Ὁκ., 
85 ἴῃ 13,---Ἴ. “τῇ ὙΤὮο νος. ταρυϊαυὶ ἰδ ῖκοβ ἴδε τὶ. Οὐ. Ο 8. 1139. 2 (ὦ). 
Νοσ Ὡεςά ἷξε Ὀς οὐίτἰο οἡ δοοουῃῖ οἱ ἃ ὑχεοεάϊησ π. Οὐ 2 Κ. 61, Ῥεῖ- 
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ὮΔΡ5 οἴδεσ σβδηχοβ ββουϊὰ μὲ πηδάς. 1δυηιδετὶ (ΖΑ "7., τοο2, 438) ἴοσ 
(δε ἄσγβὶ ἴσος ψνογὰϑβ σὰβ. ἽΠ Ὡμκ οσυ; δυΣ ([Βς ῥσοβεης ἰοχί οουϊὰ 6 
ΙΏΟΙΕ ΟΑΘὙ ἐχρίδί πο 85 ἃ ςοιτυροη οὗ ὙΠ Ὧν Ἰγν 5. Ἠουῦ. χάδ. 
ΠΝ 32.--ΓΠ[86. δοοοηϊυδίοη σεαυΐγεβ ὑπαὶ ον Ὅς πεδία 5 ἃ 56ρ- 
διαῖς οἶδυβε, ΠῚ Ρεΐηρ υπάεγοίοοά; δηά ([ιῖ5 αἰνίβίομ 15 ο]ονσεὰ ὉΥ 

ΤΩΔΏΥ Οχορβεῖεβ. 80 ΒΪδ., Μϑαυ., ΚΙ1ς., Κε., Ῥσγεβ., Βγά., Οσυ., εἰ αἱ. 1, 

δΒονενοσ, ἴῃς ῥγοβεηΐ ἰοχί Ὀς τείαϊηοδα, (ἃς ἄγει οὗ ἔουγ [1π65 βου! εἶοβς 
σὰ ὑγσ, 50 ἮΝ ἔο] ον Ὁγ 1.α., Μάτγοκ, Ῥε., ον, Εν., Ηά., 
Ῥυ., η., ε., Νον., σΑϑδηι., εἰ αἱ. ΕΠ͵Ιδες οὗ (ἢ ἐπλοηἀδίουβ βὺυς- 

δεκιεά νου] ροστηϊϊ ἃ 5: 1118 ἀσγαηρσοπηεηῖ.---Πὐ 5] Οὐ. (ἢς ὅπ4] ἢ, οἵ, 
μὰ νδη Η., οὔδηρε 1ἰ ἴο ἃ 3 δηὰ δἰίδεἢ 1 ἰὸ [πε ἑο]ονσίης νογὰ, Ο. 
μ᾽ νι Ἰπ5, 2 ΟΠ. 4119, Ηουδ. σάβ. ϑὑμκ ".-ορικῦγῇ Ετοῖὰ κι; πίϊουΐ 
2 δὴ δςς. οὗ τηδῆποσ. Ο. 668. ν118..86. ἡ, ὙὝΠε Ί58. αἴνεσχε σθοσα οσ 
1655 ἔγοτῃ ἴδε ἰδουρῆϊ οἱ Δ, Ὀυϊ (Πέτα 5 ἢο χοοὰ τεᾶϑοη ἔογ βρροβίῃς 
ἴδδι ἴἢεγ δὰ ἃ ἀἰδοτγεοηί ἰοχί.---θι5, ΝῊ (ἂς ἰδίζεσ 84} οὗ 6 νεσβε "τὰ 
ἰηϑεσίεα δὶ (15 ροϊηϊ, ἴῃεσε 5εθτ}5 ἰο ΒῈ ὯΟ τηδ8ῃ8 οἵ ἀεϊεστηϊπίησ. Μαγε 

᾿ς ΚΠ ηΚ5 ἐς τλδΥ δάνε ἃ Ὀδδγίηρ οἡ [6 ῬΓΟΓ, 565 οἵ οὮ8.7 7. [[15 τογα ῥσοῦ- 
ΔΌΪΥ ἃ τευ ΠΕ, ΟΥ̓ ἃ ρὶουϑ βοσῖρε [δδι βιις ἢ Ὁ βϑίηρβ 85 δὲ Ὀσοιηβοα ἴῃ 
ἴῃς ῥγοςδάϊης οοηΐοεχί ἃσὲ οοπαϊοηδά οἡ [ἢς [Δ᾽ Ὠ 1655 ἰο Ὑδθν ἢ οὗ 
ἴδοθε ἢο ἀοβῖγε [Π τὰ. 

42. Α ΝΕ ἘΞΑ (ςοδ5 γῦ. 

ΤΙ ραγί οὗ (6 ὈΟΟΙ οομβὶϑίβ οὗ (ἢ γεοϊίαὶ οὗ δὴ ἱποϊάθης [δὶ 
σᾶνε Ζεοδαγίδῃ 8η οσςδϑίοη ἴοῦ γοϑυμηΐηρ ἢΪ58 ργορῃθῦςδὶ δοῦνίιν, 
Δη4 ἃ 56γ65 οἱ οὔδς]68 βείηρ ἕογίῃ νῇδὶ Ὑδη ἢ γοαυγα8 οὗ ἢΐ5 
ΡΘορΪα δηὰ ψῆδὶ 6 ρύΓγροβαβ ἴο ἀο ἴογ ἴῃς5πὶ ἰῃ [6 ρίνεοη, αἰγοιιπ)- 
βίδῃς 68. 

α. Απ ϊηφμίγυ ὕγοηι Βείμεῖ (γ. Ὁ. 

ΤῊ Ρῥθορῖὶε οὗ Βείῃεϊ βεπὰ ἴο [6γιιβαίοτα ἴο ἱπαυΐγα οὗ [Π 6 ῥὈγίθϑίβ 
δηά (8 ργορῃείβ νῃοίμ εν [Π6Ὺ 5841} ςοη ἔππυδ ἴο οὔϑεγνε (δ ἔδϑβί οἵ 
(ἢ6 Β.(ἢ τιοπίῃ. 

1, Τὰ ννᾶϑβ ἴῃ 2[6 7ομγί γόαν οὗ Ταγίμς, ἰῃδὶ 15, [ῃ6 γϑᾶγ ς18 Β.6. 
ΤὨο Κίηρ πδὰ ϑοιὴδ {{πΠ|6 ὈγΟν ΟΞ] ονογίγονσῃ Ὠἷ8 τηοϑὲ ἰγου Ὁ]6- 
ΒΟΠΊ6 ΘηΘΠΊ65 Δηα γἃ35 ΠΟΥ͂ δηραροα 1η 5 ΓΟ ρ  Θηηρ Ὠἷβ Πο0]ἀ ου 

εἶ ναϑί δἴωρίγσγε. Ῥεγῆδρϑ, ἃ5 ἢ85 δε βιιρρεβίεα, ἢ6 γᾶ 'ἱπ Ἐργρί 

σἤεη (86 Ὀγορῃεςοῖε8 ἰμδὶ [ΟΠ]οΥ, πεγα στ εη. (Λ. Ρ. 23. Μοτγε 
Ῥτθςίβεϊυ, 1{ ννᾶϑ8 ἐ6 }ομγίλ οὐ ἐτ6 πὲμεδ νιομδῖ οἵ [86 ρίνδῃ γεδῦ, ΟΣ 
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ΤΊΟΓΟ (δὴ ἴνγο γδδγβ ἴτε οσκ γ88 Ὀερυη οἱ ([6 ἰδ 016, ψΏδη (ἢ ς 
ἰποίάθας ἰο θὲ ἀδϑογ θα ἰοοκ ρἷδοςβ. Οὐδ. Ης. τ. Τῆς πἰμίῃ 
ΤΟΙ νγὰ8 ἰαίον «816 Κίδίειυ (ΝΟ. 1), 88 ἴῃ γσθδάϑγ 18 ἱπίοστηδά 
ἴῃ ἃ 5'οβ5. ΤῊς εἶδυδο, 2᾽6 τυογὰ οὗ Υαλιυεῖ οαπιο ἰο Ζεομαγίαϊ, ὉΥ 
ΜῈ} (ἢ 6 πηοηίἢ δηά (6 ἀδγ οἵ {86 τηοῃίῇῃ ἃγὰ βεραγαϊθα ἔγομι (ἢ 6 
γᾶ ἰο ψγῃὶςἢ {Π ΕΥ̓ Ὀαἰοηρ, 15 4190 δὴ ἱπίεγροϊδίίοη.---2. Οἱ (ῃς ἀδγ 
ΠδΙηΘα ἃ ΡΕΓΒΟΠ, ΟΥ ΡΕΥΘΟΏ8, 56ηΐ ΟΠ 6 ΟΥ̓́ΠΊΟΓΟ ΟἴΠΟΓΘ ΟἹ ἃ Τσογίδὶ ἢ 

τηϊββίοη. ὍΤἢδ νεγϑα ἢ45 Ὀδδῃ νυ ο5]Υ ἰγϑηϑαίθα, Ὀὰΐ ὩΘΥΕΓ ΝΕΙΥ͂ 
58 Π5ἰαςίοῦγ. [115 ἀουθέξα} 16 τς ρῥγεβεηΐ ἰεχί οδῃ θ6 80 τεμἀεγοά 
ἃ5 ίο ἀνοϊά οδ]θςϊοημβ. ΤὮυ5, ἢ Βεῖμεὶ 6 πηδάς {δὲ βιυδ͵]εςοί, Ἐ 

[Β6γὰ 18 (Π6 οδ]εςίου [μ8ὲ ρΡΙαςα58 εγα ποῖ ρεγβϑοηϊδαά ὈΥ ἴ86 Ηδθ- 
Ὀγεῦνβ, Ἅχοθρί ἴῃ ροβίσυ. [1{, ἡ (86 οἴμεγ Βδηά, {Π15 τογά, οἰἴῆ 

85 ἃ ὈΓΟΡΕΟΙ͂ Π8Π16 ΟΥ̓ Δὴ ΔρΡΕΙδἰἶνε ἔογ {86 ἰ6Π1ρ]6 δὲ Γογιιβα θη, Ὀ6 

ἰτεδίεα 85 (ῃς ἀεβπδοῃ οὗ (ἢ6 τιϊβϑίοη, ἡ (6 οὐ ἰςἶϑηι 15 ἰδ [Π6ΓΘ 
γψ͵88 δἱ (18 ὕπ26ὸ Ὡ0 βδῃοίθδγΥ δἱ Βείδεὶ, δηά [Π6 οπα δἱ Γ6γιιβα θη 

ν͵ὰ3 (411. ἀ [ἢς Ὠοιι86, ποΐῖ οὗ ἀοά, ναὶ οὗ Δηνεῦ. Οὐ. Ης. τὖ Ζε. 
η585, ΤῊ Ϊ5 θεΐηγ (ἢ ς456, ἰδ Ἰαίογ ἜἽχοροῖθϑ ἢανα γοϑογία ἴο δῃγθῃ- 
ἀδὔοῃ, θυξ (δ. ἴαγ ΠογΥ ἢᾶνα ποΐ ργοροβϑά ἃ γεδαϊηρ [ἢ Π858 ουπα 
ξεπεγαὶ δοοορίδηςθ. ΤῊ τηοϑί Ὀγοση ἰβίηρ οἷδοα ἴο Ιοοκ ἴοσ Π6ΙΡ 18 
ἷηῃ 85 5. γἤοΓα ΖΟΟΠΑΓΔ ἢ ρῖναβ ἢΐβ8 ΔΉΜΟΥ ἴο [ἢ βρεοίῆς χιοϑέοι 
(δὲ Δα θεοῃ ρῥγορουηάἀεά. Νον, ἰΐ 15 ᾿πίογοϑηρ ἴο ποῖς [ῃδί, 

ἴῃ νυν. Ὁ ἴ- οἵ [18 ραββαρε, ἃ εἴδιιβε οἵ (ἢ6 νοσβαὲ Ὁπάοσ οοπβί ἀδγαιοη 

5. ὕπνος γοροδίθ. ΤῊ]8 τερόδίθα οἶδυ86, μοτνγενοσ, 15 ποί [ἢ 6 πιοϑβί 

πηροτγίδηϊς ἔεδίιγε οἵ ἴῃ6 ραββᾶρθ. Μοζὸδ εἰρηϊδοδηὶ 15 (86 ῥγϑαϊο- 

ὕοῃ {παὶ 'π (6 ἔπ Γ6 τηθ νν1}} οοπς ἴο ΓΘγυβ8]6 πὶ ἴο ψΟσΒὮΡ [86 
Οοά οὗ (ῃς Ηδῦγεννβ ὈΥ οἰἰ68 ἀπ πδοηβ; ἴοσ (18 ἱπαάϊοαίθ5β (δὶ 
ἴδοβε δα ἀγεϑϑοὰ σψεγα γοργαβθηίδνοϑ οὗ ἃ ρ]δςο, δηά (Πδὶ [Πογεΐογθ 
ἴ86 πδῆγθ Βείδεὶ 15 οοστεςὶ δ)ῃᾷ σεηυΐηθ. Μογθϑονεσ, 1 βυρροϑίβ (ἢ δὲ 
[86 ογψί Δ] τεδάϊηρ νγαβ, ἐμ τι Ή οὗἩ Βείπεῖ δε. ΤὨΘ νεγῦ ἀοα8 ποῖ 
τοαυῖγα {μα 118 ΟὈ͵εςΐ Ὀ6 Ἔχργεβϑϑοά. [1115 ροβϑίθ!θ, πογείογε, (δ 
[86 ργορδειῖ οἵϊ ᾿ξ ἰμἀοῆηῖίθ. ΤῊ Μαβϑογεῖς ἰοχί ψίνοϑ γγὸ Π8Π168 
ψΒ ἢ, 16 (ΠΟΥ͂ ἀγα σοηυΐηο, ταυϑὶ Ὀς ἱπίεγργείεα 858 ἀεβίσηδίηρ (ἢ 6 

ῬΟΓΞΟΠΒ σῃοϑθῃ (0 γεργεϑοηΐ (6 {{π||6 εἰϊγ. ὍὨε δγϑῖ, ϑαγόζεγ, Μ᾿] ἢ 

866Π|8 (0 Ὁ6 8ῃ ΔΡΟΌτονϊδίοα ἴοτιῃ οὗ ἃ Βαργ)οπίδη οοπιρουπά, 

4 90 Βῖ4., ΚΙὶο., Κε., Ηὰ., Ῥτεβ., Βιά., Ρυ., Οτσ., εἰ; αἱ. 
{30 ὦ Ἐ ὦ ἃ, 7ετ., [κΑι., ΑΝ.., Μαζγοῖ, ὅτοι,, ϑεςῖς., ᾿υπίῖ, Ἀοδδηπι., οἰ αἷ, 
1 (]. 2 Κ. τοῦ 76. 103. 
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νου ]ὰ ἱπλρὶ]γ ἰμδἱ (Ὠς Ὀδᾶγοῖ οὗ ἱΐ, 1 ἃ [ενν, τγὰ8 Ὀοσγῃ ἰῃ Βαυγὶοηΐδ; 
[8ς βεοοῃὰ ἰδὲ 18 ΟἾΤΏΟΓ 85 οἱ Ῥα]οβϑεπίδη Ὀἰγίῃ. Οὔ. τ ΟἸ. 25. 
ΤὮδβε ἴνο, ΟΓ Οἴπεγβϑ ὑπηδηηθά, ἡ γα ϑθηΐ, 85 18 ἰδ κθὴ ἴοσ ρσγδηϊοά, 
ἴο [ογυβδίοια, ἢγϑὶ οἵ 8411, δοοογαΐῃρ ἰο (86. Μαϑβϑογοῖς ἰοχί, ἐο οργοαὶ 

γολιυεῖ,, (μὲ '8, ἴο 56εἰ 15 ἑδνοιγ ὈΥ (86 ργοβθηϊδίίοῃ οὗ [ῃς οὐ8- 
ἰΟΙΏΔΓΥ οΟἰογίηρ. Νοῦν, 1ξ 15 δοσοίμεγ ὑγοῦδο]α (Βδὲ [86 οβεγίησ 

ψὰ5 ὑγουρῃίς. [{ νου]ά ρῖςαϑε ἴΠ6 ὑγθβίβ, "0 ἰξ ἀἱά ποΐ αϑδοι Υδῃ- 
με. Βυῖ (8ὲ δῦϑεῃος οὗ ἃ οοῃπεςῦνςε δἱ [86 Ὀερίπηΐηρ οὗ ν. ὃ 
Ιεανθ8 σοοῖὰ ἴογ ἀοιδὲ τ βοίμογ (Π6 Ῥγορδοί 18 γεβροηβιῦ]6 ἴοσ (ἢ 8 

ἰἴϊο. Ῥγῆδρβ8, βοσψενεγ, [Π 6 πλἰβϑίηρσ οοπηδοῦνα, βίης (ἢ6 ϑγτίας 
εγϑίοῃ 858 οὔθ, βϑῃουϊά Ὀ6 ΞῈΡΡ δά. 

3. Τε υἱθπηαίε οδ]εεὶ οὗ [6 τ ββίοῃ τγγχὰ8 20 56} [0 ἐδι6 ῥγίεσίς 
οἵ π6 κοιιδε οὐ Υαλιυεῖ, ἰῃ 6 υῃδη 56 ἃ ἰδρ]ς6 δί Γογυβα] θη), απ ἰο 

ἐ16 ῥγοῤῥείδ. Ἡδρραὶ δηὰ ΖεὝοδαγίδῃ ἃγὰ [6 ΟἿΪΥ ῥγορδοίβ οἵ ἴδε 
πη νΏΟΒΟ πδᾶτ68 ἢᾶνα Ὀ6Θη ῥγοϑοσνοά, θαΐ, δοοογάϊηρ ἰο 85", ἰΒοῖα 
τηυϑβί ἤδνε θθθὴ οἴμβεγβ. Τἢ686 ΡΓορμεἰβ ἃΓ6 Δρραγειίὶν Βεγα ρἷδοοά 
ΟἹ 8Πη Θα]ΌΔΙ Ὑ τ} (6 ρῥτοϑίθ. ὙὍὙΏδ ρδββαρα ἱπ1ρ0}1658 4͵5ὸ (ῃδί 
(η6 ὕνο οἰδ58565 ΕΓ ΟἹ 85 σοοά ἴοστη8 ψἹ ἢ δ οἢ ΟἴΠΟΓ 85 [ΠΟΥ τοῖα 

ψοη ἴΠ6 Πευζογοποιηὶς ἰανν 8 ργουραίοα, δηὰ (ἢδι {ΠοΓοίογα 
(ΠΟΥ οοὐἹά υῃϊΐς ἴῃ ἃ ἀδεϊβίοη. ΤΣ αμεϑύοῃ ἴο θὲ ἀρεϊάεδά 15, 
5}α}] 1--ἰἢ6 {|| οὐὉ ΒΡ Κ8 [γουρῇ 18 ΘΏΟΥ͂ ΟΥ ΕΏΥΟΥ͂Κ 85 ἃ ἘΠ] 
---τὐεερ ἐπ πὸ ἡ Ἢ πιομξ, ον αδείαΐπ, ας 1 βανε ἄοπέ ποὺ Ποῖυ ταν 

γεαγς 7 ΤῊΪ5 αιοϑίοη γγᾶ8 ἃ ἢδίιγαὶ οὔθ. ΤὨς {43 οἵ (Ὠ6 68 
τη ὨΤἢ οοΙατηειηογδίθα ἰῃἢς ἀεδδίγυςοη οὗ [ΘΓ 5816 1 δηὰ 118 [61 0]6 
Ὀγ ἴῃ Βαδγίοπίαδηβ. (. 2 Κ. 2ς" 5. 76. «223.» Τὶ δα Ὀεδ ο"- 
Βεγνϑα δνοὺ βίης [6 [εν ποηΐ ἱπίο σδρεν"  (ν. ὃ), ἃ ρεγοὰ οἵ 
ΠΟΘΑΓΪΥ 5ΕΥΘΠΓ γοᾶγβ. Νον, ῃονενογ, ἴῃ6 ΠΑΡΌΝ γγᾶ5 ἃ (Ὠΐῃρ οὗ 
(ἢς ραϑῖ, δηά, Δ: Πουρῇ {ΠΕῖγ οἷ 85 γεῖ ῃδὰ ἢο Μ4]], ἰ{ νγὰβ8 Ὀερὶη- 
Ηἷηρ ἴο στοῦν δηά (ῃς ἴδ 016 νγὰ8 ΜῈ} οἡ (ἢ6 ΨΑΥ ἴο σοπρ  Θοη. 
ΤἬο86 ἴδοῖβ οΔ]16 ἃ ἴοῦ γεοορῃϊ ἴοη δηα ρταῦίυάε; [δ ἢ ρ8 ̓ποοη58151- 

οηί ἢ (ἢ 6 σοπΕ πυδα σοι ογδου οὗ [οστηοΓ πιϊϑίογίηθ8. ΤῊΘ 
Ρθορὶς οὗ Βεῖμεὶ ἀρρϑᾶγ ἰο ἢᾶνα θδθῃ (ἢ ἢγβί ἴο γββ] θα νῃδὶ ἢδὰ 
[Δ κοὴ ρίαςθβ. Αἱ δῃγ γαΐβ, {Π6ὺ ψγογα ἴῃ 6 ἢγϑί ἴο πῖονα ἴῃ (ἢ 6 πηδίζεγ; 

4 ΤΏΟΣΕ {πὸῸὸ ῥδϑελροδ ὧο ποῖ ἐΧΔΟΙΥ ἀστοὶ οὐ (ὃς ἀδῖε οὗ ἴῃς ἀεδιτυςοα οὗ ἴδς εἰν, εἰὸ 
ἔοιτηος ρυϊίης ἰϊ οὐ ἴδς δενεπίῆ, τῆς ἰδτῖες οὐ ἴῃς ἱεηὰ οὗ ἴπῸ τηοοϊδ. ΤῊΣ 76. ἐχρὶδὶη εἶς 

αἰδοσερδηςυ ὮΥ δγίης (μι ἰἰς Βαθγ  οααΐδηα ἐπίετε ἰἢς ἱεπιρὶς οὐ τὰς δενεηιἢ δηά ρεοέδποά ἰἰ 
υπι] εἶς πίη, ἤθη {πον δεῖ ἰξ οἡ ἤτε δηὰ [εἴς ἰξ ἴο Ὀυτη ὑπ] ἰἢς ἰοπίῖ. Οἵ. Ἀοάκίηβου, 

Βαῤγίονίαν Ταὶνιμά; Τοαμέδ, 86. ' 
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ΟΝ γγ8 στε ΕΥ ἴο {πεῖν ογϑάϊι, ἴον (818 τηονθιηθηὶ πγᾶγκ5 [ἢ ς Δρ- 
ῬοδγΔΏςΟ οὗ ἃ Π6 Ὁ 5ρ γἱΐ ἰῃ ΓἀΔἢ, ἃ [4 ἢ 1η Ὑδηννθἢ δηὰ (ἢ ζαΐϊατα 
ΜΏΙΟἢ [6 Ργορδεῖ μδα Ἰοηρ Ὀδθη ἰγγίηρ ἴο Κίπα]6. Ὅς αυσϑίοηῃ, 
τδεγοίογε, [ῃουρῇ ἴῃ ἰοῦ ἃ γτοαιοϑὶ ἰοῦ ἰπβιγυςοῃ, 15 ΓΕΔ] ἃ ῥγο- 

ΡΟΒ8] ἴογ ἴῃ Δρο]  οη οὗ ἴ6 ποῦν τρθδηϊηρ]ε85 ἴδϑί. 

1. Ιῃ σ τ νὰ5 ἑουμά (ἢδί, ἴοσ δοιηδ σεάβοῃ, ἴῃς ἔοστηυΐα, “Ἴ Β6 νογὰ οὗ 

ὙΔΏνς ἢ οβπὶς ἴὸ ΖΟΟΔΥΔἢ,᾽" εἰς., δαα Ὀδοη ἰπβοσίεὰ Ὀεΐτοοδη ἴῃς ἀδῖς 

δηά (ἢς Ἰηςϊάδηΐ ἴο τ ΒΙΟὮ ἰξ Ρεϊοηρεά. ΤΆ Ϊἷ5 νεῦϑε δ85 Ὀδδη Ἔχραπασα ἴῃ 
(Ππε βα πιὸ ταν, Ὀυἱ ποῖ ἰο ἴδ 58πὶς Ἔχίδηϊ; ἴοσ ἴῃς ρεαΐρτες οὗ ἰε ρσορδεῖ 
8458 Ὀδοῃ οἠϊἰοα, 4150 ἴῃς τθδηΐηρ]655 ἰηξ, “ον. Το εἶδυξε Ὀεῖχαν5 
1ϊ5 οτίιη, ότενεσ, ποῖ ΟἿΪΥ ὉΥ ἰΐ5 ροβἱ ἴοη θεΐνθθη ἴῃς ἰΐδταβ οὗ ἴῃς ἀδῖς, 
Ὀυϊ ὈῪ 115 ἔογτω, ἴῃς ἤδιλς οὗ ἴδε ῥσορδεῖ ἱακίηρ ἴῃς ρἷδες οὗ ἴῃς ῥτζοη. οἵ 
(δες ἄχβὶ ρεΐβοη. ΟΠ ν. 9“ 81. 18..-.-ὺ0092] ϑοιηδτηθβ (20 π|358.) 3)0052. 
Ἐοσ ἴδε σεδϑοῦϑβ ἴοσ τερδζάϊησ (118 νοσγά, 1κὸ ἴῃ ον δντι μη οὗ 1, 858 
Δ ἱπίεγροίδίοη, 866 ἴῃς οτ ς4] ποῖς οἡ ἴδε ἰδίίεσ. ἴΙῃ Νοῦν. 8 1Σ85]8- 
ὕοη ἰδς ἰδτίες Π41 οὗ [ῃΐβ8 νεσϑα Δρρδδυβ ἰῃ ΓΔ] 1.5, 85 1 1 ψεσε οὗ ϑβεςοηά- 
ΔΙ οτἱρίη; Ὀυϊ 115 8 ἀουθδ 1685 ἃ ὑγί πἰοσ᾿ 8 οστοσ, ἔογ ἰῃς δυΐδοσ σεοορ- 
Ὠΐξεβ ἰῃ ἢ ]5 ςοτητηθηῖβ ἰἢς σεπυΐποηεββ οὗ ἴδε εητε ἀδίς.---2. ὉΝΓ52] 
Νοῖ ὕκ 53, 85 ἰῃ σηοβὲ τη38. δῃὰ εὐ, ὙΠΕΊα ἰβ ΠΟ 86η86 ΟΥ ζοηϑίσυςςοη 

ἴῃ τοὶ ἐλ δόμδε οἵὨ Οοὐ ςουἹὰ ᾿ς υϑεὰ ἰη [Πηἰ8 οοπποςοη. Οὐ ΒΏΒ. 
Οπ νβδὴ Ἦ.᾽5 κυρρεβίίοῃ, συ Γ3, 86ςὲ 21.119 8:2, ΤὭς αἰ βίςυ Υ οἵ οοη- 
διγυίηρ [ἃς ψνοσά, ὄνθη 85 ἃ ῬΓΌΡΕΟΣ ΠδΔΏ16, 8845 σίνεη σε ἴο 80 δί(οτηρί ἴο 
ἐχρἰδίη ἰἴ 85 ἴδ ἤδηης οὗ ἃ ροὰ δηά, 85 κυςἣ, ἃ οοτῃροηεηῖΐ οὗ ἴῃς Ὡδη6 οὗ 
ἴὰς ἄχει οὗ (δε ἱπαάϊν᾽ 1.815 ΒετῈ τηοηὔοηεὰ. ὙΒοσο τγᾶ5, ἰὰ βθο 5, ἃ ροὰ 

πΟΓΞΒΙ ρΡΕα ἴῃ ψψεβίεγῃ Αϑἷα ὑπάσσ ἃ ἤδτηὸ [;δἱ [6 ΑΞϑυτίδης στοῖς Βσ- 
αὐ -Π. ΟΟὐἹἱ ΜΙ ΊΈΟΚΙοΣ, ΑῬ.., ἢ, το ἢ. Ζίυασιοση (ΚΑΤ΄, 438) ἰάδπεὶ- 

865 πἷὶπὶ τὶ (δὲ αἰν]η βοτὰ ῬΏΐ ΒΥ] 5 ς4}}5 βαίτυλος, ἴῃς Ξεοοηά 
δοὴ οὗ Οὐρανόε αηὰ Γῇ. γε. ἰαΚεϑβ ἴοσ στδηίθα (δῖ, βίηςς [86 πδγδ “σμν, 

Α59. 8σγ-μξην, ἰδ 5 ἃ 8..0)6ςἰ 50 (ἢ 85 1 85, 6. ρ., ἰπ Ν᾽ αδιι-ξαγ- 5 ἀπά 

Νενραϊ-ξαγ-ισμν, ΜΌΝ ταυβὲ ᾿ς ἴδε τηϊβϑίπρ οοιηροηςηῖ; ἴῃ οἴμεῦ νογάς, 
δι (ἢς ἄτγϑι ἤδιὴς τγῶ8 Βαΐ(,)-ξαγ- 57. 980 αἷβο Ῥεΐβεσ. ΤῊΪβ οοηΐθο- 
ἴυτε δὲ θσβῖ ε'ρῃϊ 5366 1}8 ἴο Ὀ6 βυρροτγίεά ὈΥ ἴδε οσουστεηςε ἰῃ ἃ ΠΟΙ ΠΊοτ- 

οἶα] ἀοσυτηεπηὶ οὗ ἴΠ6 τεΐχῃ οὗ Αγίδχεγχεβ 1 οἵ ἴδε (ῬΒοξηϊςΐδη) παπὶς Βἢ,- 
ἐεπωσὶ (ΕἸ ρτγεςδι, Βαῤγίοπέαπ Ἐαρεύδέοη, ἰχ, 6ο, 76), ἀπὰ 1ἰ 5 ἀἀοριεὰ 
ὃγ Μασι δηὰ Κιἴει. ὦ. 8. ὝΒετε ἂσε, δονενοσ, νεῖν οὈ])ες ἤθη 5 
ἴο ἰξ. 1η ἰἂς ἢχβι ρἷδος, ἱξ δϑϑυπηοβ ἰμδὶ [86 πᾶπηδ ΘΆγΈϑῈσ 5 ἀεδἔεςξνε; 
ἩετοΔ8, δος. ἴο Θοῆταθον (ΚΑΤ.3, 320 7.), παιεβ οὗ ἴῃς ςοἶ4558 ἴο Ὡς ἢ 

(δὶς '5 ϑῃιρροθεὰ ἰο Ῥεϊοης ψεσγα ϑοπγεϊίπηοβ Δ τεν δα Όγ ἴπ6 Αϑβυσδῃ8 
δηὰ Βεδυϊοηΐδης, δη δος. ἴο 2 Κ. 1057 -Ξ 15. 3725, [η]5 οης τνὰ8 Ὀε]ονεὰ 
ὃγ ἴῃς [ετϑ ἴο βανα Ὀεεῃ ἰπ δοῖιδ] 96 διβοηρ ἴῃς Αβϑϑογτίδῃβ8. Ενθῃ ἴῃ 
]ς. 305- 125, σδεῖε Νἐγραὶ ὑτεςεάεβ, (ἢ ἴνο σὲ ἠοῖ τσὶ 6 ἢ 88 ΟἿς ὩΔΠΊ6 
|ῖἰκε ΝΝεδωεξογάση ἀπὰ Νεδωσλαεδαη. [ἴ, Βοννενοσ, βεςοπαϊν, ἱ Ὀς σταηϊεά 
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ἴδδι {86 Ὥδηις 15 ἀείοςενε, ἔἶπετε ἰ5 511}} ροοά ρτουπὰ ἔοτ ἀδηγίηρ (Πδὶ 
ΚΓ ἰδ ἴῃς τηϊοοίην οοιροηδηῖ; ἔοσ, δ ἰΒουσῇ [ἰ 5οειβ ἴο ὃς ἴτυς ἴμδὶ 

δε Ρεορὶε οἵ (ῃε ͵εβὶ υϑεὰ Βώἠἑ }υ8ῖ ἃ5 (ῃε ΒαΌΥοπίδης ἀϊὰ (ἢς πδτηθ5 
οἵ (δεὶν χοάς 'η ἴ6 ἑογττηδοη οὗ ρεγϑοδὶ Ὡδιηςς, 1 δα5 ποί Ὀθδη βῆονῃ 

ἰδδιὶ {86γ πιδάς σους Ὠγ τα οοτηρουπά, 416 Ῥμοσηϊςίδη δηὰ 88} Βδὺγ- 
Ἰοηΐδη Ὃδ5 Βι-  εξαγτσμν. Τί, ἰΒογείογε, Ὡς ἵνο νοσγὰϑ δζε γείδὶποὰ, [8εΥ 

τουδὶ, Δρραγεηίγ, Ὀς ἰτεδίεα 85 βεραγαῖς ἤδη|65. Τδε οδϑὲ 15 ρυΐϊ ἢγρο- 

(εις 4} γ Ὀεοδυδβε ἔδεσε 15 βοῖὴς στουπά ἴοσ βυβρεςηρ ἴῃς σεηυΐποπεβϑ, 
ποῖ ΟἿΪγ οὗ “σνσ, Ὀυϊ οὗ 90 ο5 5. (1) ὙΠΕΥ πᾶνε ἴῃς ροβιἔοη οἵ οὉ- 
ἦεςι5, Ὀυϊ ποῖ [Βς 5'στι (γι) οὗ τὰς ἀεδηϊς δος. (ὕ . 7]ε. 26:52, (2) ΤΕΥ 

δυὶϊ ἴῃς [οΠ]ονίης πο Ὀεῖεσ (μδη ἴ8ε ῥγεσεάϊηρσ οοηϊοχί. (3) ΤΕΥ ἃγε 
ὨΟΐ ὨΕΓΟΞΒΔΓΥ ἴο 8η ἱηςε}}χὶ]6 τεηἀεσγίηρ ἔοσ ἴδε σγεβί οἵ ἴῃ εἶδυβε. ὙΒεγε 

5 ΟΪΥ οης οὐδ)εςἴοηῃ ἴο δεςερηπρ ἴδε ςοηοϊυπίοη ἴο τ ΒΟ τ.68ς ἰπαϊςδ- 
Ὠοῃϑβ Ροϊηϊ, νὶΖ., [δι 1ἴ 5εεβ τη ροβϑιῦ]ς ἴο δοοουηίΐ ἴοσ ἴΠεϑε δπιες ἐχ- 

ςερῖ οὐ ἴδε βυρροβί[ίοη ἰἢδί [ΒΕ δζὲ ζεηυΐηθ. Τα Κογ ἴἰο ἴδε ἀἰθηςυ ν 

ἷ5 ἰουπά ἴῃ ὦ, νϊςἢ, ἴοσ 90 Ὅχ., μδ5 ὁ “ ΔῸ 20, ἴδς {π| ρίνεα 

Ὦ ΘΑΓΈΒΟΣ ἰη 76. 305: 15. ὙΤΐ8 σεδαϊηρ ξυχρεβίβ [ἢδι ἴἢεϑε Ὡδπηες ΔΙΌσα 

ἔτοσῃ ἃ ρῖοββ ΟΥ̓ Ξο6 οὔς Ὑ0 Ὀεϊϊενεα, 45 ἀἰὰ ἴῃς εν οἱ ἴῃς της οὗ 
7ετοπὴς, [πὶ [86 ἰπαυΐϊὨΥ οοποογηϊης [ἂς αϑι σᾶ πιὸ ἴσου Βαυγίοη δηὰ νἃ8 

Ὀγουχῆι ΌΥ ῥγοβεϊγίεβ, (86 ὕδίης δηὰ [Ππ|Ὲὲ υϑεὰά Ὀεΐηρς Ὀοττονεα γοπὶ [ε. 
40. ΝΒεη (Ὠϊ58 ρίοβ5, οὐ κίπδ!ν ἼΡΌΣ 29 20 Ἴχν Ὁ, νὰ8 ἰπϑεσίεα οἵποσ 
ομδηροβ 5 ἴο δανο Ὀδοη πιδά6. Τῆς οἱ ΄π6] ἰεχὶ νγαὰβ χοῦ ὈΪ Ὁ τ τὴν 
ΚΓ ΣΝ. --Ό}. 1Ε τἰῃε οτίρίμαὶ γίοβα μΒβαὰ 20 30 (νδη Η., 3) ροσῆδῃβ 
ὦ (Β, Αρβεσεέρ; Δ, Αρβεσεσέρ), ΜὨΪςὮ, δες. ἴο Μασί,, γεργεβεηῖβ Ἵ» ρ3 πε 

(Ασϑηι., "2 μ), ΤΏΔΥ δᾶνα Ἷοΐης ἔτοτῃ (6 53: }}}ὰσ {{|6 ὈΝλ 0 2..--8. 
“οκῦ] ά., τῆ Ὁ, ποκῦι--τρν2 0} Ἐά., ἢ Κεηη. ᾿ςο, ᾿ς, ὅ ἢ Ὁ, 
23. πο 2} ὉΝῚ 11 18 ροβϑί]ς τπδι (μεβ8ὲ τνοσάβ ἅτε δὴ δά ἀϊίοη ἴο ἴῃς 
ἰεχὶ, ὍὙῆς ρῥτορβδεῖ αἰὰ ποῖ ποεὰ δὴγ ᾿νγσδηῖ ἴσου πηδη ἴοσ τορ  γίηνς ἴο 8 

αυεβείοη δἀάγεββεα ἴο [δες ῥγὶεβίβ.0 Οἡ ν. ".-τ ον Οἷα. στὰ ὦ" Κ.--- 
Π522Νη] (Φ ἢδ5 εἰ (ΑΓ), ογ ἢ (0.), εἰσελήλυθεν ὧδε τ "5 Μ2", δὴ ενἱϊάεπῖ, 

Ὀυϊ ποης ἴδε [658 ἰῃιογ βίην οὐτοσ. ὅ6ς 6190 ἐποίησεν ἴογ γ}».---ἼΠ5)} 
Αςς. ἴο 68. 4115. 82ὴ δάνεγυθϊ δ] ἰηΐ. αΌ8. Θ᾽ τ} τὶν Ἐπν. 1.329 ὦ). ἘΚ ὅ.} 4629. 
νυϊ ὅ:- Ἡ ὁ ὦ 4}1 3εεπὶ ἴο δανε τοδὰ Ἵν. 80 Ηουβ.--- Αἀνοσγθίαὶ, 
Ὀυϊ ποῖ ἰπ [15 ο456, 88 ()65.1126.ὄ Κ. 8. ὁ) ρυ8 ἰἴ, ἂἃπ δης τς. Ὑτδηβδῖα 

μοιὺ οἵ αἰγεαάγ. (ζ΄. Ντά. 1190. 5.--ο2] ΠῚ -- ἴῃ εἶοβε οοηηοοοη. ΟΛ 
(65. ι16.. ς ὦ), 

δ. ΑἹ ςεγῖὶος οἵ ογαοὶες (η" -85). 

ΤΏΘΥ ἃζὰ ἴουγ ἰῃ πυρεγ. ΑἹ] οἵ ἴδηι θυΐ [ἢ6 (Ὠἰγά ἃγὰ ἰηίγο- 

ἀυςοα Όγ (6 ςδαγδοίογ ϑᾶς ἔογγηυα, “ὙἼΏδη σας ἴδ6 ψοσγά οὗ 

Υδηνεῇ οἱ Ηοϑβίβ ἴο π|6. Τα φοηογαὶ 800 ]76ςΐ 18 [Π6 Γαϑίογ  Οἢ 

οὗ Τυάδῃ ἴο ἴῃς ἔανοιγ οὗ δῆσαι. Τῆς ἔγϑβί ἀθα]5 ἢ 
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(1) ΤΗΕ ΤΕΛΟΗΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ῬΑΒῚ (7). 

ΤῊ ῥγορδεῖ Ποϊ 5 (μδὶ [δϑίίηρ 15 νδ υθῖ688 ἃ5 οοιηραγεὰ σἱ (ἢ 
(Ὠς 5οςΐδὶ νἱγίι 65, αηὰ ἰδὲ (ἢ6 πορίοςί οἵ (Π 656 ἰδτίοῦ γγἃ5 (86 σδ}56 

οἱ [6 ὈΔηΙΞῃπηοηὶ οὗ ἢ5 Ῥθορὶς ἔίγοπι {Πεῖγ σου ΠΥ. 
4. ΤῊςε 5ἰδἰοπιεηί, Τ λερ, |ἰϊ., απά, σαηις ἐδι6 τυογὰ 977 Ὑαδαυελ οἵ 

Ἡοείς ἰο πιο, ουἹὰ πδίυγα! Ἵν Ὀκ ἰηϊογργείθα 85 πηοδηΐηρ (Πδὲ [ἢ}15 
οὕᾶοΐο νγὰϑ ἀεἰἱνεγθὰ βοου, ἰξ ποί ἱτωπηθα δῖε, δίζογ [ἢ 6 ἀγγῖναὶ] 
οὗ ἴῃ6 ἀερυϊδίίοῃ ἔτοπι Βείμοὶ, τἰῃδἱ 5, οχ οὐ δρουΐ (6 ἰουγίῃ οὗ ἴῃ 6 

πη τη. ῬΤΒεγα ἃγὰ ἴῃοβο, δοσενεῦ, νῇο Πο]α ἰῃδί (ἢ 6 αι165- 

ὕοῃ πηυϑὶ αν Ὀδοῃ βυρρεβίθα ὈΥ [ἢ6 Δρργοδοὶ οὗ (ἢ ἰαϑί τηβῃ- 
Ποποά δηὰ Ἰαἱὰ βεΐογε 86 ργΐεβϑίβ δῃὰ (6 ργορμεῖβ ργανίουβ ἰο (86 

ἀδῖε οῃ νος 1ἴ 45 ἴο ΡῈ οὐϑεσγνϑά, ἢ βανθῃίῃ οὗ [86 τοπίἢ οὗ [86 

δΠἢ τηομί. 80 ΝΥ  μδυβοη, νἢο (πογοίοσε ἰγοαῖβ {86 σίνεῃ ἀδία 

ἃ5 ἴΠ41, ποί οὗ (86 ἀρρϑᾶσδηςε οὗ (86 ἀδρυϊαίοῃ, Ὀυΐ οὗ Ζεομ Αγ 5 
ΓΕΡΪΥ ἴο 1Πεἰγ ἱπχυΐίγγ. Τὸ (818 Ἰητεγργείδοι ἰῃ γα ἀγὸ δ Ἰοαϑί ἴνο 
ΒΟΓΙΟῸ5 ΟὈ] ες οη8: (1) 1 15 ἰογοθά δηά υπηδίυγα ; δῃὰ (2) ἴδ 15 δα 516 Ὁ 
ἴο ΕΧρ δίῃ ἰδῈ δρρδᾶγδηςα οἵ (86 ἀδρυϊδίίοη ἴγοτη Βείῃοὶ ἔουγ 
ΤΟ ἢ 5 δἵζεγ ἴῃς [45 [ῃΔη [ἢ ἀϊθουβεοίοη οἱ {Π6]Γ π]ββϑίοη ΟΥ̓ ΖἝοἢ- 
ὉΓΙΔῊ (πδἱ Ιοηρ δἴτογ ἱἴ ἢ Ὀδθη δοςοσῃρ  5ῆθα. ὍὨδ ρσορῇεῖβ ΟΓΘ 

504} [Βς ἤγβί ἰο Ἔχ ργεβ8 (ΒΘ ΠΊ56 1 ν 68 ΟἹ ΔΠΥ πιαί(ογ (ἢ δι ἰηἰεγοϑίθα 
ἴῃς σοτημγηΐγ. [1{{ῪῚ ΒΕΓ ἐχρ] δηδίίοη 18 πθοάοά, ρογῆδρϑβ ἰξ ψ1}} 
δ6 ἑἰουπά ἰηῃ (ἴδ βυρροβίοι (Νοννας Κ) τῃαΐ ἰμεγα δα ἀγίβεῃ δἵ 
ΒοίΒοῖ, ου ἰἢς οςςαϑβίοη οἵὨ 118 ἰα5ῖ τεοιστθηςα, ἃ ἀἰβρυῖα ον ἴΠ6 
ῬΓΟΡΓΙΟΙΥ οἵ ἰοη σοῦ οὈϑεγνίηρ ἃ ἰαϑί σοτητηθιηογδηρ [Π6 ἀοϑἰΓας0ἢ 
οὗ 1ῃ6 τε Ρ]6, δῃὰ ἰμαΐ, δἰζεγ τωυςἢ ἀϊβευβοίοη, [ἢ 6 ρᾶγίϊεβ. μδά 

ἀστοοά ἴο βυδτηΐ [Π6 χυοϑέοῃ ἰο ἰἢς δι Ποῦ 165 δἱ [6546 Π1.---ὅ. 
ὙΒε τηθββᾶρο γεοεῖνθα ὈΥ [86 ργορμεί [8 δα ἀτεββοά, ποῖ ἴο (86 ρσίεβϑίβ 
δίοῃο, οὐ ἴδ ᾿πΠδ ἱἰδηΐ5 οὗ ΒείΒοΙ, Ὀυΐ ἰο αἱὐ ἐλ ῥέο}ῖε οἵ ἐδ Ἰαμά. 

7 τυ Πκὸ 4 ραββϑᾶβδα ἔγοω οὔδ οἱ (6 οἷάογ ργορῃείβυ ἤλεη γὲ 

βανε {αεἰοὦ απὰ Ἰανπιοεά ἴπ ἐπα πδΐρ νιον, σμά ἐπ πα δευεηι} 

“πον Ὦι, ποῖῦ Ξευενῖν γέαγς, τὐας ἐ ον πιδ, ῥγαν, ἰπαὶ γε 7}α547) ὝὍὮΣ 

[λϑὶ οὗ [Π6 βανθῃί τηοηίῃ, δοςογάϊΐηρ ἰο ἰταάϊἴοη, νγὰ8 οὐβεγνθα οἡ 

ἴδ βεςοῃὰ οὗ ἴδ τη οη  Ὲ 85 8ἃ τηθηοσίαὶ οὗ (ἢ 6 ὈΙΟΟΑΥ͂ ἀΔΥ οἢ νος ἢ 

4 ΤῊς ἱταάϊιίοη ἰ5 ἐμαὶ σελ! δῇ τταβ τυυτάετεά οὐ τἢς δτεὶ οἱ ἰῃς πιοι δ, Ὀαΐ, 85 (15 νσῶϑ 

[εϑδι- ἀν, (᾿ς [αἰ τδ5 δρροίηιοά ἔοσ (ες βεοουά, Τηίΐβ σδάϊου, μούνενεσ, ἰβ ἐὐϊεην Βαϑεὰ 

ΟἹ ἴδε ἰηίογοῶςς παῖ, Ὀδοδυβε ἰπ 2 Κ. 2ς δηά 76. 4σ [πε ἀδγ οἱ ἔπε δεβαβδϊδιίοω ἰβ ποῖ σίνεη, 

φ τὸ ἰε το Βα τε δετεά “ΠΕ Ὴ τποοῦ." ΟἿ. τἰ. ΤΉς Καγαίϊοβ αγὲ κά ἴο μβᾶνε οεἰεδταιεὰ (ῖς ἔδει 

αἢ ἰὸς τνεηἰγ-ουτί οὗ ἰῃς ταοηι, Βαδίης (μεῖς συδίοπι ὑροῦ Νε. οἷ. 
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Οεάδ!δῃ, νβοτ ΝΕ Πδάγοζζαγ μα δρροϊμίοα ρονθσγθογ οὗ [πά68 
αἴζογ [6 ἀσϑίτιςθοῃ οὗ [Θγυβαίθη), γγὰ5 δϑϑαβϑηδίθα δηά (86 [εν 
βεὰ ἰο Ἐργρίέ. (ῦ. 2 Κ. 2ςϑ 76. 41 5., ὙΤΤὨΪ5 [53ϊ, 4150, 5θεῺ5 ἴὸ 
Βανε Ὀδθη πιεηπομοαά ἤεγα Ὀδοδιιϑ6, Βανίης οοουττεα ἀυτίηρσ (6 
Ῥτορτοβ8 οὗ (ἢς αἀἰδουδδίοη δἱ Βείδεὶ, ἱξ οου!ά ποῖ ν6]] θὲ ονεσὶοοκεά. 
- Βοίῃ οὗ {8686 αϑῖ5 ῃδἃ θδθῃ οὐρϑεγνεά βίης 86 Ὀεριηπίηρ οὗ ἴῃ 6 
ἘχΙΪΘ, ΟΥ βίπος [Θγιιβαίθτλ τὰ Δ Κοὴ ἴῃ κ86, δηά ἰΠ ἀδίε οὗ (ἢϊ5 
ΟΥΔΟΪΘ 15 517 Β.0., ποῖῦ αδομὲ δευομῖν γεαγ75.--- ΓΤ 15 δεῖ, Βονγανοσ, 

ἀϊά ποὶ οσοτησηθηά [Π6 Δϑίογβ ἴο 16 ἔανουγ οἱ Ὑδῆπνοθι, Ὀδοδιιβε (ἢ 6 

δοβύποηςε ([Β6Ὺ ργδοϊϑοα δηά (ἢς Ἰδτηθ Δ] 0η8 (Π6Υ υἱἱεγοά 5Ξῃονοά 

ὯΟ ῥγοιηῖβα οἱ θεϊογτηθηΐ, Ὀεηρ Δ Ἔχργοϑβίοῃ, ποῖ οὗ βοάν ΘΟΙΤΟῪ 

ἴοσ ραϑὶ οβδθηςβϑ, θυΐ οἱ 561Π5ἢ γερτεῖ ἴοσγ [με 1055 οἵ [εἰσ σου ΓΥ 

δηὰ (μεῖς ΠΡοσίγ. ὙΠΟΥ ῥἱ δα (δοπιϑεῖνεβ, Ὀυΐ (ΠοΥ Παά ποῖ 
Ἰεασηδά ἰο ἔδξαγ Ὑδῃνπεὶ.-ὅ. ΤῊὨϊ5 θεΐηρ (ἢ 6 ολ56, 11 ἀϊὰ ποΐ πιαίζοῦ 
ΠΕ ΠΟΓ [ΠΟῪ δῖα ΟΣ γείγαϊηθα ἴγοτα εαἰΐησ. 718 νεῦϑα σοπῃρ  οίθ8 

(86 Τουρῃῖ. ΤΠ Ρῥγορβοῖ, βρεδκίηρ ἴοσ Ὑδῆνθῃ, 845 πὲ 56] 4 

ἴη βυθβίδηςο, “Υἶα ἢᾶνο [Δϑἰθα ἴοσ γουγβεῖνοβ᾽᾽); Βα ἢον δάά5, σμά 

εὑἰεη, οὐ 1 δηα ψθηθνοσ, μοποοίογίῃ, γὲ εαὶ απάὰ ἀγίμᾷ, ἰηϑιοδὰ οὗ 

ἰαϑύηρ, ἐς ὦ μοὶ γε ἐμαὶ α7ὲ φαῤΐκπρ αμά γε ἐμαξ αγε ἀγίπείηρ ἢ πὰ 
δε τιρῃϊ Βαανα δαάοά, ίογ ἱὶ 15 δὶ ἢ6 τηϑδηΐ, ““ἴο 811 γουγ οὐ 
Ὀ611165. Οὐ. τ Οον. 8". 

7. ΤῊ5, 85 ἢδ5 δγοδαγ θθθὴ γϑιηδεικ θα, 18 ἃ [8 1}}}Πᾶγ ἀοοίτῖηα. 1 
8 ποΐ βίγδηρο, (Βεγείογο, (μαἱ Ζεομδγίδῃ βου] εἷΐς ἴῃ ΟΙά6Γ Ργορῇ- 
εἰ8 ἴη (15 ςοηπεοοῃ. Ἂ(γε μοὶ ἐΐόϑε, ἣς 85Κ5, ἐδε ἐπίμρε ἐμαὶ Υαἷ»- 
«υεἷ, ῥγοοαϊηιφά ὃγ ἐἢι6 7ογη167 ῥγοῤῥείς ἢ ὍὨδ [δΐηρϑβ ἴῃ αιθϑοῃ ἃΓῈ 
Ὠοΐ, ἃ5 ΟΠ6 τ Ὦΐ σΑΓΕΙ655}} 1ηἴεγ, (6 [Ὠΐηρ5 δἰγοδαν 5α]ά, θυΐ ἰμοδα 
ἢδ δ85 γεῖ ἰο 588Υ. (Οἱ νυ. ἢ Φ-. ὙοΥ μδά δδϑῆ βαϊὰ τηδηγ {{π|68 
εὑλδη 7 εγμδαίοηι τας ῥεορῥίοα απὰ δέομγε, αἰἶ5ὸ 115 οἶος γομηα αδομὲ 

. ΤὍδὲ ρεποά ἴο ψιϊοῆ (ἢς ργορβδεῖ γεΐεγβ 15, οὗ οουγϑα, (δι Ὀ6- 
ἴογε 186 ἀεβίσιςοη οἱ 76γι 5816 πὶ δπὰ ἴπε ἀεναβίδοῃ οἱ [6 80γ- 

ΓΟ Πα ΐηρ σου Ὺ ΟΥ̓ (ΠεῈ ΒΑΡγ]οηΔη5. [πάρρα, ἱΐ 15 ργόθ δ 6 ἰδδὶ 
ἢς τγὰ5 {πΙπκίηρ οἱ σςοπαϊοῃ 8 βϑοῦηθ ὕπια Ὀείογε ἰπδὲ πΊθ ΔΉ ΒΟΪΥ͂ 
δνθηΐ, ἴογ ἃ ννὰ5 ἤδη 2.16 δλοῤῥείαλ, (6 ἈΠῚν τερίοη [δὶ βερασγαίεβ 
[86 Τυάδδῃ ΒΙΡΏ δ πά5 ἴτοτῃ ἴῃς ῬὨ 1 Π50η6 ρἱαΐπ, απ ἐς Ν᾽ ερεῦ, ἰῃς 

ΤΟΙ Πρ οουπίγυ βου οἱ Ηδρτοη, Ὀεϊοηρεά ἰο [υἀδῇ ἀπά τοέγέ ἐμ- 
μανμεά."---8. ΤΏΣ τηεβϑαρα οἵ ἴῃ ΤΟΓΠΊΘΙ Ργορἢοίβ 5βῃουϊά ἱπηπηο- 

4 Ἐοτἃ πτορδῆὶς ἀεδοσίρύοι οἵ ἰδς ΘΒορδεϊδῃ διὰ ἰἐς μἰδίοευ, δες ΟΑϑι., ΗΟ. δοσ -.; οἱ εἰ 
Νερεὺ, 2η8 ἢ. 
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ἀϊαίεὶγ ἕο ον, 85, σπδουΐ ἀουθδί, ᾿ξ ἀἸά ἴῃ ἴῃς οτσίηαὶ ογαςοὶθ. Νον, 

Βοτγενοσ, ἱμογα ἰπίογνθηθβ ΔΠΟΙΠ6Γ ἰηἰγοα πςΟΥΥ οἶδιι56 ᾿ηβογίθα ὈΥ 

50Π16 ΟΠ6 ὙὯο νν»ᾶ53 [1516 4 Ὀγ (86 “ΤὨυ5 54 Ὑδθν ἢ οἱ Ηοϑβίβ᾽᾽ 

οἵ ἰῃΞ ποχί νϑῦϑα ἴο ΞΒΌρΡροϑβε (δὲ [6 ρῥτορῃεῖ νγν8 511} βρεακίηρ πῃ 
εἷς οὐ ρεύϑοῦῃ. ΤῺ18 οἶδιϑε Ὀοίγαυ5 118 ΒΕσο  ἀΑΓῪ οἤΠδγαςίοσ, ἢοΐ 

ΟἾΪΥ ὈΥ ἴδε ἱπίεγτυρὅοῃ οἱ ([Π6 ργορῃοι 5 (Βουρῃῖ, θυΐ Ὀγ [ἢ ἴογτα 
ἱπ ψ ἢ οἢ 1 ἀρρδᾶγβ. Ζεοδαγίδῃ νου ]ὰ δᾶνε 5814, ποῖ ἐο Ζεοΐαγίαλ, 
μυΐ ἐο »16.---9. Ν͵ονδοκ δὰ οἴμεῖβ γεραγὰ (6 Τλως σα δὰ γαΐαυεῖ 
οἵ Ηοϑείς νὰ π:ςἢ (818 νεγθα θερῖΠ8, 4150, ἃ8 8η δα Ποη ἰο τῇς 
ογρίπαὶ ἰοχί, θυῖ ΕΠ] μδύβεῃ γοίδὶ ἢ 1ἰ, δηα Ἡ]Ὦ γθϑβοη, ἴον (ἢ 6 ςεἰ- 

(Δύο ἔγοπι (Π6 Ργορῃεδίβ ΠδΓ, ἃ5 ἴῃ τὖ, ποθάβ βυοἢ δῃ ἱπ ΓΟ πο ΣΎ 
ἰοσταυ]α, 85 ἃ ραγί οἵ 1{, ἴο ρῖνε 1 [ῃς ἀδδβίγοα ϑοϊθγηηγ.--- ΤΠ 6 τη695- 
5898 ΡΓΟΡΕΓ ΠΟὨ 5158 οὗ ἔτγο ρᾶγίβ. ΕἸγβί, οοσίδίῃ ἀϊ168 στοσίηρ ουαἱ 
οὗ 5οςοΐαὶ γεἰδίοῃβ γε εη͵]οϊηδά. Τῆς ἔγϑβί οὗ ἴῃεϑβε 8 ἐγμωέ, θαι], 
μδίϊος, ΘΞρ ΟἾΔ} ἴῃ (ἢ οοπάυςΐ οὗ ᾿]ςΐα] ργοςεεαΐηρϑβ; (6 Ἰεαϑὲ 

(δι οσουἱὰ 6 τεαυϊγεα οὗ τη 6 γ8 οὗ [6 5384Π16 σοι} 1, γαῖ 
ἃ τοαυϊγταπηοηΐ ΜΒ]Οἢ, ἴο Ἰυᾶρο ἴσοι [ἢ 6 ἀδηυποϊ Δ 05 οὗἩ [86 Ργορἢ- 

εἴβ, νγ88 Δ] πηοϑί δἰνγαυϑ βδρυδην αἀἰθγεραγάεα διηοηρ ἴμ6 ΗΘΌΓΕΥ8. 

ΤῊΣ βθοοῃα 5 ζὐμάηεδς, ἴῃ ροοά-ν}}} [Π4ἱ Ργοπηρίβϑ οΠ 6 ἴο πηθοΐ οὔθ᾿ 8 
ε]οῦνβ τόσα ἴῃ Πα] -αγ. ὍΘ [Ὠϊγὰ 15 οογιραπϑίον, ἀνα 5γ11- 
ΡῬϑίῃγ στ (Πο086 ἴῃ ΔΩΥ 5ρεςΐθ8 οὗ πηϊϑίογίιηε.---10. ΤΏΘθε Ροϑὶ- 
ἄνα ἱπ) τ ΟΠ. ἀγὰ [0] οτνοὰ ὈΥ ἃ ρΡεὶσ οἵ δατηοηϊ ἴοηβ. ΤῊ ἤγβί 
18 ξαυἱναϊοηὶ ἴο ἃ γτερειἤοῃ οὗ [Π6 π᾿ ΠΟ Οἢ σΟΠΟΟΓΠΪηρ ᾿οπηρ85- 

βίοη, τυ δὴ δΔρρ)]οΔίοη οὗ ἱΐ ἴο αἰ ογοης ο145565 οὗ υῃϊογίυμδίθϑ. 

Οὐ) γε5ς μοί ἃ τυϊάοιυ, ΟΥ̓ ΟΠ ΟΥ̓ΡΑΟΉ, ΟΥ̓ α οἰ γα ΡΥ, ΟΥ̓ α σεἤεγεν, ἰΏ6 

ἰαϑὶ ἰόστα ἱπο υὐϊΐηρ ἰῃ6 Ροογ, [Π6 5'ςκ, εἴς. ὍΘ βθοοῃὰ 15 πἼοσα ζθῆ- 
ογαὶ, υυἱΐ δὲ (ῃ6 58π1|6 [Π|Ί6 ΠΊΟΓΟ γϑαϊοδὶ, πὸ ἀδυΐξε ενὴ οπε ἰοιυαγά 

αποίδεν ἐπι γοιῪ ᾿φαγίς. Τὶ ἰδ ἃ πορδῖνα ρυϊζηρ οἱ (ῃε σοϊάφηῃ Επ|ςο, 
[ῃ6 ορϑεγνδηῆοο οὗ ψὩ]ςἢ 15 (86 5: δηὰ 5βιιθβίδηςε οἱ βοοίδὶ πγοσγὰ]- 
ἵν. Οὐ. 817. ΤΒίβ, δοοοσγάΐης ἰο Ζεοβασγίδη, νγὰ8 (6 ἰοδοδπρ οὗ 
πε ἰοττηοσ ρσορβείβ. Ης ἀοδϑ οὶ ργείθῃά ἰο 88Υ (δῖ 81] οὕ δὴγ οἵ 
ἴΒεπλ Ἔχργεββϑϑα {πο πλβοῖνο8 ἰη [86 ῥγοοῖϑα ἰδηρυδασο (Πδί ἢ6 ΘΙ ΡΙΟΥΒ, 

δεῖ (μι (ῃ18 ψγὰ8 ἴῃς ρὶϑὶ οὗ {δεῖν ἱπβίσυςοῃ οὐ ἴΠ6 βυθ]εςὶ τῇ 
ὙΠΙΟΝ 6 15 πον ἀθδ]ησ. Ης οουἱά εΑ51}}γ ἢανε 5 ϑίδηαϊεά σι οἢ 
ἃ 5βἰδίοτηδηΐ; ἴογ ἴΒογε 18 Βαγαάϊν οἣς οἱ [6 ῥγορμείβ Ῥεΐοσγε ἴῃς χ- 
ἴ6 ψῇο ἀοε5 ποῖ οοπάδιηῃ [Ὠ6 (66 ΠΟΥ ἰο τἰ 8115: διηοηρ δὶ5 ρθο- 
ὈΪε δῃἋ ἰη 513 οῃ ἴῃς ργαςξςβε οἵ [Π6 5οςΐ8] νἱγίι 65. ΤῊ 58ΔΠ1|6 ροβὶ- 

4 (Ἱ. Απι. 4,88. ς-Ἀδ. Ηο. σαΑα. ΪΞ-. 1106. Μι. «αἰ. 658. 7ς᾿. 218. ἙΣ. 18. 
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ἄοῃ ἰ5 ἰακβὴ ὈῪ [6 δυΐδμοσ οἱ 13. ς8᾽."2---νν. 15 ἐ- τρᾶςῇ ἃ αἰδετγειὶ 
ἀοοίππε,---Ἴο, Κὸ Ζεοδαγίδῃ, αἶνεβ οϑρεςΐδὶ διιθηοη ἰοὸ [αϑύης 

85 ἃ ΓΟ] σίου ἐχθγοῖβα. 

11. ΤῊ ῥγορβεὶ, μανίῃρ ᾿ηἀϊςαῖοα ττμδὶ Πΐ5 ργθάθοθϑϑοσβ ἰδυρῆῖ, 
ῬΓοςθθα8 ἰο ἀθβοσῖρα ἴῃς ΨΔΑΥ ἴῃ σψὨ]οἢ {πεῖν ᾿πϑίσυς ἤθη τγᾶ8 γα- 
ςοἰνεά, ΤὨΪ8 6 ἀο68 ἴῃ ἃ 5ιιςοεββίοῃ οἵ ἤρσυγεβ νος ρῥγοάυςε ἃ 
Ομηαχ. [Ιπ ἰΠ6 ἢγϑί μἷδςθ, ἢ 6 8875 [Π6 ῬθΟρ]δ γείμδεά ἰο ἰἐπίφη,, ἰοοῖκ 

ΔῊ ΘΠ ΓΕΙΥ ἠοραῖΐνε δἰ τυἀ6. Οὐ. τ΄. ΤῊ 15 [Π6 δγϑί βίδρε ἴῃ (ἢ 6 
ἀενοϊοργηθηῖ οὗ οὐϑμδου. ὙΏΘΥ ποχί εἰμδδονρν ἱμγηεά ἐλπεῖγ 
δαςῖς, βϑῃοτεα ροβίνε ἀϊβγεϑρεςὶ ἴο [Π6 τη θββθηρογβ οὗ Ὑδανθῃ. ἷ 
ΤΕ γάϊγ, ἰΠ6γ βίορραά, |1ϊ., ἀμ οα ἐμεῖν δαγ5, 50 α5 ποὶ ἰο ἅξαγ, τϑῃ- 
ἀεγοῦ [08}6 ἰῃς Ὀεβὲ οἴογίβ οἵ ἴῃς ργορβείβ ἴο ἱπβίγιςί μου.7---12. 
ἼΤὮ686 Δ η 65 Δ}1}00.5, αἱ ἄγϑί (ἢ οσοδβίοῃδὶ δηα (ΘΙ ΡΟΓΆΣΥ οὐυ]- 
ἸΟἢ 5 οὗ δῃ υῃ 5.46 ἐδ ρογ, ΠΑ ΠΥ Ὀδοδῖα ἴΠ 6 ὉΠῚΪΟΓΠῚ ἜΧΡΓΟβ5Ι ἢ 
οὗ δὴ υἱἱεεγ τε ρε ]οι8 οπαγαςίεγ, [Π6 ῬΘΟρΪῈ μανίην, ἴῃ ἴῃς νογάβ 
οὗ [86 ρῥγορδεί, τισάξς ἐμιεὶγ μοαγίς α5 σὐαγιαπί δ Τὶ νὰ5 1Π οἷν ἀ6- 
Ἰἰθογαία δῃὰ ὑμοῆδηρσοθθ θα ρυγροϑα πο ἰο ἤεαν ἐδ ἐμεϊγμοϊοη ἐμαὶ 

Ῥαλιυεᾷ οὐ Ηοεῖς μαά ςεμὲ ἰἤεηι. ΤῺς ἰοχί ὑῃηθοοββα Γ ]ν ἰἀοΛΌΒ65 
(18 ἰπϑίγυςίου τὐῖ ἢ ἐ}6 τυογᾶς οἱ ν. Ἷ, βαγίῃρ ἴῃαὶ {πε86 πογάβ 
ψοΓα 5εηΐ ἑηγομρᾷ 5 (Ὑ Δ ν ἢ 8) δρήγ. Νὸο ἀουβδί Ζεοδαγίδῃ θ6- 
Ἰϊενοὰ τμαὲὶ ἢΐ8 ργθάθοθβϑογϑθ γεγο αἱνί πον ἱπερῖγοά; δυΐ βίηςο, Κα 
Ἡαρραΐ (25), Βς εἰβεννῆογα (45 65) 566 118 ἰο γεΐεσ ἴο ἰῃς ϑριηϊὶ οἵ 
Ὑδην ἢ 85 ἢ 6 τψεγα (]ηΚίηρ οὗ Ὑδην ἢ Εἰ Ππι561, δη4, ἐχοερὲ ἴῃ 
(6 νἱβίοῃϑβ, γεργεϑεηὶβ Ὑδῆνγε ἢ 88 σοι υ] Δηρ ἱτηπ] δον 
(ἢ ἢἷ58 τη ββϑθηρογβ (1 65, εἰς.), ΟΠ 158 ψαγταηϊθα πῃ βυβρεςίηρ [86 
ξοπυΐποη685 οὗ (818 ρῆγαϑα α͵5ο, ἃπα γεδαϊΐηρ, 85 ἴῃ ν. ἷ, β' ΡΥ ὃ γ, 
π|., ὃν ἐμὲ μαμὰ οἵ, πὲ 7ογημῈῦ ῥγοῤ᾿εί5.---(ΜΏΘα ἴ Ὀδοδπς ον ἀθηὶ 
(ἢδι Ηἷβ ρῬθορὶς ψεγα ΟὨΪΥ σοπῆστηρά ἴῃ {Παῖγ 6ν}} γγαγ8 ΌὉγ ἢ18 εἴογίβ 
(Ὠγουρἢ ἢ 686 ϑυςοσβϑῖνα ΤΠ Οβϑθη σε Γ5 ἴο βᾶνα (6, ἢΪ5 ρα! εῃςο, ἴο 
Βρθᾶκ δἱζεγ [6 ἸΏΔΠΠΟΓ οὗ τηϑῇ, Ὀδθοδηλς ὀχῃδυκίοα, σμὦ ἐλεγε τυας 

εγεαὶ ευγαίδ ἤγοηι Υαἰιυεῖ οὐ Ηοείς.---18. ΤὭς τοβυ]ῖ ννὰ5 ἀ1545- 
ἰτουβ ἴο 186 οὐ]εςί8 οἱ (Π158 ψταῖῃ. 72 σαηιδ ἰο }α55 ἐμαὶ, Ὀδοδιιβο, 
εὐὐεη ἢ (ὙΔ Μ 68) οαἰοά, ἐπεν ((Ὠ6 Δἴ μογ9) ἀϊ ποὶ ἤδαν,--- ΤΏογα 

[ο]]ονν5 ἃ5 8ῃ δροάοβίβ ἰὴ (ἢ Μαβϑογείίς ἰοχί, 50 σλαὶ ἐδεγν οαἰϊ, απὰ 

17 τὐὐὴἱ]ἱ ποῖ ἔφαν, εαἱά γαδιυεῖ, Ὀὰξ [ΘΓ ἃγα βουνοῦ] ΓΘ ΒΟ. ἴοσ γὸ- 

ξαταϊηρ (656 ψοΣὰβ 85 ἃ ρἴοβϑ, νὸ οὐ ἴἢγεα οὗ ΨἘ]ΟΝ ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 σίνεῃ 

4 ΟἹ. 1ε. κ 8 ὁ) τιῖρ, {6]. ο. 418 7ὲ. ς5 οὉ, Ζ ΟἹ. 14. 618 1ς. ςἢ͵ 
ἢ (Ι. Ἐχ. 815 Ῥε οςἿ (-; αἷϑο οἵ ἴδε Ὡεςκ, 2 Κὶ. 1η}4 76. τρῖδ Νε. οἱ. 
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ἴῃ 1815 οοπποοοη. (1) ΤΟΥ οὐδβίσαςϊ (6 πδίιγαὶ οοῦγϑα οἵ (πουρσαὶ 

πιδουϊ δα άϊηρ δου ηρ ο55θη [14] ἰο (6 ραϑϑᾶρα; (2) {ΠΕῈῪ γε ὈΥ 

Υδνο, δηὰ ποῖ δρουΐ μἷπι; δῃηὰ (3) [ΠΟῪ οδπ ΘΑ 51] ὈςῊ ὀχρ αἰ ηδὰ 

83 ἃ ΓΕΠΙΐβοοηςς οὗ ΡΥ. 1555. Οὗ. εβρϑοίδ!]γ ν. 3, Ἐργ ἔυγί μοῦ 
ἀεία 115, 866 (6 ογἶς8] ποίε8.--14. ΤΙΣ ογίχί πὶ δροάοβίβ 15 ἰουπὰ 
ἴῃ (818 νεσβθ. 1ἰ γοδβ8, οί ΓἼἽ,᾽ 1κ6 [)6 ργθοοθαϊηρ,---ἴογ (ῃ6 βιδ]εςΐ 

βῃου]ὰ Ὀὲ ἴῃ 834Π1|6 845 [ῃδὶ οὗ ἴῃ6 νογῦ οαἰ!,---Ὀυΐ ἀφ, τοαϊεγεά ἐμδηι 

ἰο αἱ {με παϊοη!5, (ἢ 6 ΤΩΔΥ πδίίοηβ, ἐλαΐ ἐδεν καά ποὶ ζηοιυη, ἴῃ ἰῃ 6 
ἰογεῖστι οουῃίγ68 ἰο ΟΣ (ΠΟΥ γα ἀδρογίοα ὈΥ (Ὡς ΒΑΥ]οηΐΔΏ8. 
Οκ ἰδ ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡΥ, 566 Ὠι. 285 76. 165, εἰο. Τάημε ἐδ ἰαπά δε- 
᾿νῖδ 50 ἀεϑοίαίε δελήνπὰ {ιδηι, αἴϊον (Πεἷγ γοηοναὶ, ἐκαὶ πορδ τὐεπὲ ἰο 
απ 7Χχο, απὰ πεν νιαάξ α ῥἰεαδαη ἰαπά α τυασίς. (ΟΓἴ. 7. ς᾽ 76. τ. 
ΕΖ. 24ς-7. ΤΒδ ρῥγορδεῖ ργοῦδ!υ αϊά ποὶ ἐχρεοῖ ἰο ὃς δε 16 Γ- 
αἰγ;---ἴῆεγα πχυϑὲ πᾶν ὈΘθῃ ἃ ἔδνν ΨῈΟ Γαδ πο ἴῃ [86 σου (ΓΥ ;--- 
δυὶ ἰΐ 15 ΟἸοᾶγ ἔγοτα 6. 40 ἥ. [8 1ἰ ννᾶϑ Ὀσϑῖυ ἩΘΑΥΪΥ Ξ Πρραά οἵ 115 
ἱπΠΔὈ ἰΔηῖ5. 

4, γυμϑ] Ὁ ἅ οπι., 85 ἰη 48 69; δυΐ 866 81. 13,-.-δ, ἬΡΟΥ ΤῊς ἱηΐ. 
αὖ. ἴοσ ἰδς ἱτηρί. ἢ Ὁ. Οὐ, (68. 1118... ὦ}..-.-«5}] Ἐά., ψ ἢ ἡ Κοηα. τ45., 

ἘΘ ὅ,τι. 80 ε., Νον., Μασ, ΚΙξ το .] Εν ΟΣ, ἰἢς σεδά- 
ἰπηᾳ ἴῃ 25 Καῦη. ἴΏ38. Οης οὗ (ἔγος “4565 οὗ [ῃς 6 οὗ ἃ 5ῖ. ψ 1} Ρΐέ. 2 
ρὶ. ᾧ. Οεβ.15...1. ὡ), Οη ἴδε οςοπϑίγυςοῃ, δες Οα65. 1111. 4.ὄ ΚΒ. .-ὕ}ᾺΝ]} 
Απ επιρηδές δαἀάϊέοη το ἴδε 5ί. Οὐ. 6ε8.}:}. 5 ὦ).---Θ6, ον 5] ΝΠ εη 
(δ τεϊδιίοη οὗ ἃ Ὠοπη8] ρὑτεάϊςδῖε ἴο ἴῃς βυδ)εςὶ 15 ἴμδι οὗ ἴῃ! ς ζεηο σαὶ ἴο 
(ὃς ρασγίϊευϊαγν, 1 τυδηΐβ ἴῃς διίςϊο; θαι τυ ςη, 85 ἴῃ [ἢ15 οδϑς, ἴῃς ἔνο ἃζε 

οἵ εαυΔ] ςοηποίδιίοη, ἴΒς ῥτεαϊοδίς ΏΔΥ ἴδ Κα δὴ δζί. οἵ ἃ 8[. ἰο τηδσῖ [15 
ἀεδηϊίεης55. (ὕ. ν. 1 85 οιποεπάδα, Ο.68.8139.3 ᾧὦ) Ε., Ὧγχ. 615. ),..--7. 

ΓΜ] ΤῊΪ5 ποσὰ ἢ85 δδδη ἰγεδίδα 85 ἃ βίζῃ οὗ ἴῃς εἴη ρμδις ποῃιϊηδῖνε. 50 
ἀς Ὁ., Ὅτυ., Νεν., οδεηπι., Τόν, εἰ αἰ. ΤῊΣ ρῥδ55αρεβ οἰϊδαὰ ἴο ϑυρροσὶ 
(15 ορίπίοη, μοννενεσ, ἃζὲ ΤΩ ΒΕ οὗ ἀουδίι] ἀρρ δου. ὙΒοβε ἴῃ (85 
δηά ἰἢς ρῥτεςεάϊηρ ὈΟΟΚ, Ημκ. 25. 1] Ζς, 811. ὁΔῃ 8}} Ὀς Ἔχρ δἰ ηδά ἴῃ οἵδοσ 
ἯΔγΥ3. ΝΙῸΓ 8 ἰΐ ΠΟ ΟΒΒΆΣΥ ἴῃ [ἢ 15 836 ἴὸ ΞΕ ΡΡΙΥ ἃ νὉ. β0 ἢ 85 »ῈῪ", πῸν 

ΟΥ ῬΌΤ, 85 ΙΏΔΩΥ δᾶνε ἄοῃς. 850 Μαζοῖκ, Ρε., Μαιυ., ΗἸ., Ἐτν., Κδῆ., 

Κε., Ρτεβ., Ρυ., Βτά,, ντὶ., δὲ αἱ. Ιι ἰ5 Ὀεϊίετ, ἢ ὦ (Ὁ, ἰο τά. πὸκ. 
80 ὅεςκ, Νε., Νον., Μασ, Κι. Οὗ. Ος5.4π7..1. Κ.1.-ϑ 399 Εὸσ ονϑῦν, 

ἴδε τεχυΐδν ςοηδίσυςἴοη. (Ὁ. Οε8.1}..:, Κ δ, 18|9.,.-8, ΤῊΪ58 νεῖβε ἰ5 
οχἰϊεὰ 4190 ὉγΥ Οοτί, Οτ., Ὗε., Νον., Μασιὶ, Κοιμειείη (7ο)αοδέη, 38). 

Νοῖς ἴδϊ ΓΊΝΟΥ 5 οὐχὶ δα, 88 ἰὴ ν᾿. Οὐ. 81. 18..ἩἘ9. Ο [ἴδς ρσεηυΐηο- 

π655 οὗ ὨΊκ3.---ῆς, δοςὲ ἴῃ ζοτημηθη5.--- Ὁ Κ] Οπι., τ ἢ Κοηη. 4, 2ΟΙ, 
ΦΡΑΒ (δ᾽ Βεῖε δ5 ἰῃ 6:3, (ἢ ΟὨΪΥ οἵδε ρἷδος Ώογε ἰἴ ΒΡΡΟΔΓΙΒ ἰῃ ΖΕ. Δι δἢ 
αἴϊες ὋΝ 53.--οὐῦ, ν᾽.) Ῥδυδαὶ ἔοσιωδ. (ᾧ. (ε5.139. .« ὦ), --τϑ Ὁ) 
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Οη ἴδε ρ]., δες (6β8..}:Μ.1. Ε. ὦ).---10. Ὁ] Ἀά., νἱ τ 22 τη55., ὦ Ἡ 9 ὅ, 
πον ην ΟΝ] ΤῊ Ϊ5 ἰαΐοτι 885 ΔΣεΔαΥ οσουστοα ἱπῖςς (ν. " 2.0), δαῖ θΟΙὮ 

πες ἰῃ 80 βἰτυρὶς ἃ ἔοσιῃ ἴπδι ἰξ ἀἰά ποῖ τεφυΐσε ἐχσρἰδηδιδοη. [ἢ Ὀο(ἢ 
᾿ςΆ865 νπ ψὰϑ υϑεα αἰ5 υ νοεῖν 'π ἀρροβί οῃ ψ 1 ἰδ 8υν]εεῖ οὗ {πῸ 

εἶαυβε ἰῃ ψδὶςἢ ἰἰ 8ἰοοά; ἰδ τηοβῖ ἐσεαυςηῖ οοηοίπιςοη. ΤΕΣ δΙῸ 

ς8365 ἰη Μ ὮΙΟΝ 15 τεϊδ ἄοῃ ἴο (δε οςοηϊεχί 5 ἀἰθίςου ἴο ἀεϊοστηΐῃθ. ΟἿ οὗ 
(ὃς τηοβὶ ας} 8 ἰη Οη. 1519, ψ Ὡς ἢ Βυ. (ὑγρεσοδίολέε, 285), ἰταπ5]δἴος, 

“Ἡξε Ἰαἱὰ δδἊὴ (δῃΐπ8}), 115 ος ρασί ονὸσ δφαϊηβί ἰἢς οἰδεῖ." Το οοη- 

βίγυςου 5 ΡγΟ Δ ΌΪ ἢ Ὀς τερχαγάςα 85 εἰ] ρς 8). ϑΘυρρὶγν ἰδς ρΡ]. 5υΐ. 
δίίζεγ 10", δὰ τῆς γεβϑυὶῖ ἰ5, “ΗἜ ρἰδεςεά ([Π6πι) ἐδοῖὴ πῖϊ οὐς μαζὶ ονὸσ 

αϑαϊηβί (ἢς οἵδε," τὔνκ Ὀεΐησ ἀη δρροβίνε οὗ ἴῃς οὈ]εςῖ οἵ (δε νΌ., ἃ5 ἴῃ 

8:, ΤΒε ρῥεουϊδσ οοηξίτυςοη ἰουπά δεῖ ΟσουΓβ ΟὨΪΥ οπος εἰβετεσς, 
νίΖ., ἡ. 95, όΓε ῺΝ ὟΝ Ὃ2 5 βΈΠΟΓΑΙΪΥ σεηάεγεί, ἃ5 ἴῃ ΑΥ., “'δἱ ὑπ 
δηὰ οὗ δνεσυ τϑδη᾿ β Ὀσοίῃοσ.᾽" 80 Ὁς., ὨΪϊ., ΚΥ τί., Ὁχ., εἰ αἱ. Βυ. οὔ- 

ες ἰο [815 τεηαάοσίηρς Ὀδοδυβε, Πα 584γ5, ἴἴ τ Δ 8 ΟἿἹῪ ἴἢδῖ 8]} ΤΏ ἢ δτὸ 
Ὀτοΐδεσβ. Ἧς :η5ἰϑῖβ οἢ 86 γεςί ρσουὺδὶ εἰσηίΐβοδηςς οἱ ἴῃς ἰάϊοτη, ἐχρίδίη- 
ἷῃγ ᾿ξ 85 ΟἿΪΥ ἃ ἰδίεσ δηὰ πιοσῈ Ἴςοπιρδοῖ ἔοσμι οὗ γπν Ὃ ὐκ Ηδς 
τπογείοσε ᾿σαηϑ3ἰδίθβ [6 τοῖς οεἶδυ5ε, “ΕΤΟΣ ἜΝΟΣῪ ρεδϑὶ Μ|]1 ἀσπιδηὰ ἰΐ 

(γσουγ δοοά), δηὰ ἔτομι τηδῃ, ἔσοπη οὔς δποῖθοεσ (ἔσοσα τ δ γεςὶ ρσος δ] ]γ) 
ἍΨΠΠΙΙ ἀειηδηά (ἢς 8οὺ] οὗ πηοη." Οὐ. ὕνρεσοδίολίε, 288. ϑιυ τὶν 

Ουμκεῖ, ΗοϊΖίηρον. ΤὨΐβ ἰδηβίδίου, ἴῃ ϑρ᾽ῖ6 οὗ ἴῃς Ῥαγεηι πεῖς] ρασα- 

ῬὮΓΑΒβ65, 18 ποῖ Θη  ΓΕΙΎ οἰοασ. ὙΤῈδ Ρἤγαβα “ΤΟΙ τηδη ΓΟΟΙ ΡΓΟΟΔΙ γ᾽" ͵5 
δβρ δον Ρογρ εχίησ. [Ιἰ οδηηοῖ, οὗ οουγος, πηοδῃ {πδι ἴῃς τεσ ρσοςῖν ἰ8 
ἴο Ὀε Ὀεΐϊνεεη Οοὐ δηά θη. 1, βονένοσ, ἰἴ ἰβ ἰο 6 διηοης πιοη, ἴῃς 

ΟἿΪΥ ἰάδδβ Ξυρρεβίοα 5 [δ΄ τηδη ὅγε ἴο τεαυΐγε οὗ οὔς δηοίδεγ ἰς δοοά 
οἵ ἃ 5ἰαίη ἔεἰϊον,, (6 Ρατγίεβ Ὀεϊηρ ἴδ ἀνθσεσ δηα ἰἢς τηυτάοτεσ. Νοῦν, 

[819 ζῦδυ ἢανς Ὀδεη ἴῃς ἰΠουχῃϊ οὗ (6 ΗεὈ. δυίδοσ, Βαϊ, 1 ἢ τνᾶ5, ἢ οοηῖγα- 
αἰςϊεα Πἰπι56} ἰη ἴῃς Ἔοτί ἴο ΟΧΡσαβ5 ἴ{; ἴοσ, 'ἔ πν ΟΝ Ὁ πὶ ΠΝ Ὁ ΟΝ, 
ὙΔΉΝ ἢ 585 ἴῃ (ἢς τηδίη εἶδυβε (ἢδιί δα ν}1}} δίς γεαυϊγοσηθηῖ ίοσ Ὀϊοοά, 
δυῖϊ ἴῃ ἴδς ρῆγαβδε ἰπ ηυσκίοη ἴδι πιθῇ ψ1}} ἀο βο. Ι͂ῃ ΟἿ σ τνοσγάβ ἴῃ 6 
αἀἰϊκιυῖνε Φῖν 5 ᾿ἰτεδίδα 85 16 (6 νῦΌ. τεσ ποῖ στιν, 7 υὐὴϊ ἀενιαμα, Ὀυϊ 
Ἰρννν, ἐδεν (πιδὴ) τοῦ ἀενιαμά. ὙὯὮε Τςοηϊτδαϊς οῃ σδη ὃς τεσηοαϊεοά, οἡ 
[πε Ξξυρροβί ἴοη [8δι [85 ἀρονε εαυδίίοη 15 ςοττεςΐ, Όγ γτεπιονὶπς ἴῃς ρἤγαβο 
ἴο ἴῃ εηὰ οὗ [ες εἶαυ5ε, οΥΣ ἰτεδίίηρ ἰξ 85 ἃ τυ διρίη 8) ρἷοββ ἴο ἰ(ῃς τ δοῖὶς οὗ 
ἰ.- ὙὝΒεη νκ ψ|}] θς δὴ δρροβίὄνε οὗ ΟἼΝΩΣ, δηά, ᾿ἰκς ἰτ, ἰῃ τῆς φεη.; 
δηὰ (ἢς ψῃοὶς τ}}} σεδά, “Ετοσῃ ἴῃς πδηὰς οὗ τῆδ ψΠ}1 ἀοδιηδηὰ (ἢ ᾿ἶνοβ 
οὗ πιθὰ (οῃς᾽ 8 [1 ἔσοπι ἴῃς Βδηὰ οὗ δηοίμετ)." ΤΤὮε οδ]εςὶ οὗ (ἢς κ'οβ5- 

δΙΟΣ τγᾶϑ ἰο ςδ]Ϊ διἰἰδηοη ἴο ἴδε ἕδοϊ ἐμαὶ, τυ μΐ]ς ἴῃ [ἢς ἢτβὲ ἱπβίδηςε ἴδε 
βίδυεσ δηὰ (ῃς 5141} ὅζὲ συ] εἶν ὑπ]|ῖκο, ἴῃ ἰῃς βεςοηὰ ἴΠοῪ Ὀοϊοης ἴο ἴῃς 
88 116 5ροςῖε8. Τῆς ςοηῃϑισυςἕοη οἵ Τὴν 5 ἴδ ἰῃ ΕΟ Σἰ 15 ἰοαπά, τὶ ἢ- 
οὐ νὩν, ἰῃ ὅση. 425, Ὡς ἢ 5Βουϊὰ Ὀς τεηαεγεά, ποὶ 88 ἰΐ 15 Ὁγ Βυ. (ἰ. ς., 
4285), ““ἴο τεΐυγη {ΠΕῖγ ΣΟΠΕΥ ἴο ἐδ. οὔς ἰηο ἰ8 5δοῖς,᾽ Ὀαϊΐ, ““ἴο τεϊυγη 
(ΠΟΙ ΤΔΟΠΘΥ, δδοἢ ΟὨδ᾽ 5 (ΟΠ ΠΟΥ) ἴἰο Ὠὶβ 58. 1.᾽ ΤῊς οδ͵]εςϊ οὗ [δ ἷ5 ἀϊ5- 
οὐβδίοη Μὰ5 ἰο ἀεἰεττηίης τ Βεῖβετ ὑπ ΘΝ Ὁ οουὰ Ὀὲ (τεδϊεὰ 85 (ἢς 
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δαυίΐναϊεηΐ οὐ γπν 5 σνκ. 1, 85 85 Ὀδδη βῃονγῃ, 1 δ, ἴῃ ἴῃς Ῥσορεῦ 
Ροβ ὕοῃ, ἴβοσε 15 στεδϑοῦ οσ βι ρροβίηρ ἴμδὶ Ζεομδσίδῃ, δἰ βουρῃ ἰῃ 811 Πα 
0568 9 ΓΡῸ ΓΚ Οὐδ, Πόσο ῥγείεσγεα (ἢς ποσα σοης86 ΜΝ Οὐκ ΠΡ... 

ΎΒοτα οδῇ ὃς πο φυδϑιίίοη Ὀυΐ [ῃδι (ἢς πιοδηϊηρ 15 ἴδ βατης ἰῃ ὈΟΪΉ ο8568. 
Τῆς ἀϊδογεηςε Ὀεΐνεεη (ἢς ὉΝῸ 5 ὯΟ “ΤΕΔΙοΣσ ΟΥἩ ΤΏΟΤΕ βἰρηϊβοδηΐὶ ἤδη (δὶ 

δεΐποοη “εν οὴς δζαΐπϑὶ δηοί μεσ" δηὰ “"Ἔν]] δραϊηβὶ οὴς δηοῖποσ." 
Νοῖ οδῃ οὔς βπᾶ δὴν ἔδυ τ]ὰ (ἢς ςοηβίσυςοη, 5ἴηςς, ᾿ξ [Π6 τεχυΐασ 
ἔοστῃ ψεσὸ βυρϑας(υϊοἀ ἔοτ (ἢς οἠς δοίυδ!γ υϑοά, ϑῦκ οουὐ]ὰ Ὅς ςοηϑίσυεα, 

85 ἰΐ ἐτχεαυδηςν 18, 85 8ῃ Δρροκίνε οἱ ἴῃς βυδ)]εςῖ οὗ ἴδε εἶαυξεε. (Οὕ 
Οε5.1:29.1. ὦ), ( [ὲ5 ἴῃς εαυϊνα]εηΐ οὗ, γημ ὃν ϑῦκ ὕγι, Ὀυϊ (ὁ 5 τοη- 
ἀετίηρ ἔδνουβ ΑΒ. ὅεε α͵5ο ἃ. 

11, ἡγ5] Κα., ψὶ ὦν: ὦ ἅν, Ὀδγ.3.---Ρν Ὁ] 50 ας ποί. Οὐ Ο68. ε15. 
8. ων) α).---12., ΟΡ] Α ϑετοπὰ δος. Οὐ. (68. ὁ τ... ὡ), παρ 5] ὦ, 
τοῦ νόμου μου, ἃ ολ5ε οὗ ἀἱτίορ. ἰῃ ἴπε ἰταηϑίδίοη. ΟὐἹ πνεύματα αὐτοῦ. 

--ο 5} ΓΚ] ΤῊς οὈ͵εςὶ οὗ (]5 χἴοββ εν ἀεη ον τνα8 ἴο ρῥγενεηὶ ἴῃς τόδ άοσ 
ἔτοιι ἰηἰεσργεῖης ΠΣ ἴῃ (ἢ βεηϑε οὗ ἐηεγμοΐοη, πὰ γτεχυῖγε Ηἷτα ἴο ἀ15- 
ἄηγσυΐδη Βεῖτνεεη ἴῃς [ν᾽ δηὰ “1Γδὲ Ῥτορδμοῖς᾽"; νὩὶςἢ, οἱ οουγβε, .5 
ΤΟὨΙΓΒΙΥ ἴο ἰδς τοδοδίηρ οὗ Ζεςαγ δὮ.--- ΠΥ] Τ Ιἷ8 Ἐχργεββίοῃ, ἰοο, ταυπῖ 

Ὀε οοηϑἰεγεὰ ἃ κἰοββ Ὀδοβυθς ἰΐ, Εἰς (Πς 5: πλ}ν δα αἰ ἰοη οὐ ὅδ, τεπιονεβ 

Υδδν ἢ {ΓΠΟΙ ἔσοπι 5 ρθορὶς ἤδη ΖοοΒαγίδἢ σεργθβθη 5 ὨΪΠ|.---18. ν 
Το ΟΚ. δηὰ ὅγζ. ἰτδηβίδίοιβ Οσα πλ15]6ἃ ΌΥ {πε ψίοββ δὶ ἴῃῆε οηὰ οἵ 

(ἢς νογβς, [ἢ6 ἔοστηεσ ἰη τη ἀογίην 1Πὶ5 νῦ. Ὁγ ἴῃς (αἴ., ἀπ τῆς ἰδτίος ἰηΐο 

{τδηϑαίίης ἘΝ 85 1 1 πτεσὰ ἰπ (6 Σ 55. ϑες αἷβο ἴδε Ἐπ. νΊβ8. [{ 15 
εν ἀεηΐϊ, πονυονοσ, (μΠδιὲ [π6 ὑσγορδοεῖ 15 πεῖ ρἰνίηρ ἴῃς τεβυὶὶ οἱ ἰἢς οδάυ- 
ΤΟΥ οὗ δί58 ρεορὶε. Νον, ἴδδὲ σεβ], 85 Δρρεδσβ ἔτοπι ν. "', ἤδη τῇς 

Ριορδεῖ υτοῖς, τνὰ5 ἃ τῃδίζεσ οἱ ὨἰβίοσγΥ. Ηΐδηρδ 55} τηυβῖ δδᾶνε 115 υϑιιδὶ 
ταδδηΐης, ὙἘ11ε της νῦ5. (δι ἔοίονν βμου ὰ 4150 τείεσ ἰο ἴε ραϑί. ΤΏοβα 
οὗ (δε ἰαίίες μαζὶ οὗ ἴῃς νοῦβε οδηποῖ Ὅς 850 σεπάεσεά. Οὐομίγα Νεν. 
ΤῊΝ ἔδςϊ ἴῃ [561 18 κυςϊεηϊ ἴο οοηῆστη (ἢ ορίηΐοη δἰσεδαν Ἐχργοββοα 
ἰπ ἴῃς οογηστηδηίβ, ἰο ἴδε εἴἴἶεςι τι (ἢς ραββϑαρε ἴο Ὡς ἢ ΤΠῸῪ Ὀεϊους ἰ5 
Δῃ ἱπίεσροϊδοη. ὅ6ε δϑο “ὋΝ ἴοσ ὉΜ), νηοῦ, 88 [85 εἰϑενθεσε Ὀδδῃ 

ποίδα (1 42), 8 δὴ ἱπαϊοδίοη οὗ ππρεπυϊποης55.--- Ὁ} 9 δος ἃ ῥὑτὸ- 

ποπιΐηδ] οὐ͵]εςὶ ἴἰο 1 }5 νΌ., ἀπὰ ΦΙΛΟΣΙ. (οὸ τς 58πὶς ἴοσ Ἰνοτ', Ὀυϊ βυςἢ 

δα ϊοηςβ ὅζε ποῖ τεαυϊγεαά Ὁγ (86 Ἠδςῦ. ἰάΐοπι. ΟΛ Ῥγ. σ Οη δὸς 
νος δ᾽ δδϊίοη οὗ ἴῃς ἰδἰῖοσ νῦ., 5εεὲ 65. 4.33.  ὦ).--14, ΟΨΟΝῚ ϑίηςς (ἢς 
Ὡεχὶ νῦ. ἰ5 ἃ νΡί., ἰδς 1 οὗ [8 οης 58ου]ὰ Ὀς ροϊηϊεὰ 85 1 ςοῃϑ3., Δηἀ 5ἴηοδ 
πῃ 16 ῥὑτγοίϊδϑὶβ [Πε βρεᾶϊκοσ νγδβ ἴῃς ὑσορδεῖ, ἴῃ οτίσίπδὶ ἢεσε τηυϑὲ ἢανα 
δεε ὈσΣῦν., Ὅς Ῥεβϑοη γὰδϑ σβδηρεὰ ἴο Ὀτίης (Π]5 νΌ. ἰπῖο ΒαγπΠΊΟΩΥ 
πὶ γοῦκ οὗ ἰἢς ᾿ἰηϊεγροϊδίθα ρϑϑβαρε ὑγεςεαϊης. ὙΠοσε ἰ5, ἰδεσείοσε, 
ὯΟ ὨδΟΟΘΗΪΥ ἴοσ ἀϊπεουβείης ἴΠς Ῥεου αν νος] ἰβϑδίοη οἱ Α͂. Οὐ 68. 
4.5.2. Ἀ..». 2.5. (ὦ) Β. 3.---9}}] Ἀά,, στ ὦ (εἰ), δκ. τον] Βα. 5 
εἷαίτια τ[8δι (ες πιαΐη αἀἱςδοίοτῃγ οὗ (ες νεσζβε βῃου]Ἱὰ ὃς δἵ 1}}5 ροίϊηΐ.--- 
ΣΕ] Οὐ 19 ρῥγίνδίνε, 586εὲ (68. 1.119. 8 (δ) (1), --ρονὉ] Οἡ ἴῃς υϑς οὗ 
ᾧ ἱῃεῖεδα οὗ ἴῃς δος., 5866 Ος5. γ 119... (() 6), 
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(2) ΤΗῈ ῬΒΕΟΜΙΒῈ ΟΕ ΤῊΣ ΕΤΌΒΕ (815). 

ΤΒδ ῥγορμοῖ δηπούυηςεβ (Π4ἰ ὙΔηνγο Ὑ111 ῬΓΟΒΘΏΓΥ ταίυσῃ ἴο 
7ετυδβαίθπι ἰο 1685 1 τ ἢ τνοπάογί} ργοβρεγῦ, δηὰ (Πδὲ [Πϑηςο- 
ἰογῖῃ ἴΠογα ν11}1 θῈ δὴ υὑπῦγοκοη οονεηδηΐ δοῦνψεοη Ὠἷπὶ δηά 15 ἰῃ- 
ΠΑὈϊϊΔηῖ5. ΤΒδ Ρᾶγάρταρἢ οοηβἰϑἰ8 οὗ ἔνε ἀθοϊγδοηβ, δας οἵ 
ΜΒ Ϊςἢ 15 ἱπίσγοάυςοα ὈΥ 4 Τλης σαΐϊά γαλιυεῖι οἵὨ Ηοοί5. 

1. ΤὮΘ υϑυδὶ ἰηἰγοάιοίοτγ ἔοι πγυ4 15 [0] οννθὰ ὈΥ ἃ νϑῦῦ δπὰ- 
Ρδιδίίς ἀβϑεγίου οὗ (με ἀϊνίπε ἠεδίουϑυ. [πὸ τἴὁ ᾧ [ἢϊ15 βεπτηθηΐϊ ντὰβ 
ἰουπά ἰο δᾶνε ἃ ὑποίοϊ ἀ σεΐογεηςθ, πηδη βίην 1156} ἴῃ βγταρδίῆγυ 
ΟΥ οοπῃιρδϑβϑίοη οὐ ἴπ6 ομδ 5:46, ἀπά ἴῃ ΔΏΡΟΓ ΟΓΥ νεῆροδηςς οἡ (ἢ6 
οἴμεσ. Ἡδεγε, 4150, Ὀοΐἢ 5468 ἀρρϑᾶγ, Ὀυξ (ΕΥ̓ γα ῃοΐ 80 οἰ ΘΑ 
αἰδηρσυϊκῃοα. Εἰγϑὶ Ὑδμ ἢ βᾶγβ, 1 μανό ὅδεμ νον 7εαἱομ5 707 
δίοη; ΌὈΥ ψΒΙΟΣ ἢδ πιϑδη5 (ἢδἰ ἢς 85 Ὀδθη δηχίουϑ δῃὰ δαρογ ἴο 
Βεὶρ 1 Ὀδοδιβε 1ἰ 15 [86 Βοπια οὗ 88 σἤοϑθῃ ρθορίθ. Αἴ (ἢ 58Π|6 
πηε 58 ἱπαϊσηδίοη 888 Ὀθθα βγγοα ἀραϊπϑοὶ ἴῃς υπηδηγθὰ ΟΡΡΓΘ5- 
80Γ5 ΏΟ ἢᾶνε ἀεναβίαιοὰ ἰ{. Κώγν ἡωγίομδ, δ ἀδοίαγοβ, χα 5 δέεη 

72} 7φαἰομδγ οοποεγίμρ ἢ. ΟὐἨἹ τ'8.---8. Ἑτοτὰ 1815 ροΐϊῃξ ουτψασγὰ 
Ὑδηνοῦ, ἰογροιηρ Βῖ5 ἱμαϊρηδίίομ, γενθ8}5 ΟὨΪΥ (6 ἴθ μος 5:46 οἵ 
ἢἷ8 Ἰεδίουϑγ. Ηες Ὀερίῃβ ΌΥ βαγίηρ ἰδὲ 6 Ὑ1}} πονν, αἴΐοσ δὴ δὉ- 
86ΏςΕ οὗ ΘΕν ΕΠ γ6ᾶΓ8, γείνῃ ἰο δἼοη, διὰ (ἢς ἴοττῃ οἵ (86 νεγῦ ἰηαϊ- 

οδίθϑ [δὲ ἢ ᾿πίθη 5 ἴο ἀο 50 βρεβαϊϊυ, [Πδϊ, ἰῃ ἰδςΐ, 15 Γαι ΓῚ 15 ἃ 8 

ξοοά 85 δοοοιρ ἰϑηθ ἃ. Μογϑονεγ, (Π15 18 ἰο Ὀς ἃ ηδ] γοιυηΐοη δ6- 
ὕνθοηῃ δἷπῈ δηα ἢΐ8 ρθορΐο, ἴοσ ἢδ 5 οαγοῖι! ἴο 58 Υ 1μδἱ 6 ψ111 αδέάε, 
ΓΔ ΚΕ 5 ρογιηδησδηὶ ΠΟΠΊΟ, ἐν 7]εγμδαίοηι. ὙὨ6 Ἰδἰίοῦ 4} οἵ [86 
γΕΓβ6 ἀ6βο 065 ἴῃ (ἢ Ὀγεΐεϑὲ ἰογτη8 (ἢ 6 σμδγδοῖοσ δῃὰ σοημαϊίοη οἵ 
(ἢ ΘΓ βδ θη οὗ [Ὡς ζυΐυγο. ΕἸγϑί, βϑαγϑ Ὑδνεῇ, 1 54]} Ὀς ς8]16ὰ 
ἐδ αἰ λίμ οἷν. Ι5βαϊδῃ (13}) ἀδβογ θθα (86 [41 {Π{ὸ] οἷ 85 “10}} οἵ 
᾿υδος, νΒογε γσῃϊθουβη658 ἀννεῖ!.᾽" ΖΕεςδαγίϑῃ, ἰο Ἰυάσαε ἴγομι (ἢ 6 
Ργεςράϊηρς οδδρίογ, ἀουθί1655 δα [Π6 384π|6 4.84. Νεῖδογ οὗ [6 πὰ, 
Βοννενεγ, οοῃϑιἀογοὰ (ἢ 8 ἃ σομηρίοίς ἀοβηϊίοηῃ. ΤΠ ἰδίίογ νουἹά 
βαᾶνα ἱποϊυἀθα 411 [6 νἱγίι65 ἴΠ6 ἰᾶςκ οὗ ψΏΪΟΏ δά Ὀτουρῃὶ [86 
ψταῖῃ οὗ Ὑδαννε ἀροῦ ἴῃς δίΠογβ. [ἢ νυν. 6 ἰ- 19 [κα βροςβε5 ἐγ (ἢ- 
ἔν] η688 δηα ρεοδοοίυ 685 ἃ5 Δ 1 Ἰ0η8] γεαυϊγοτλθηῖβ. [ἰ 18 58δίο, 
(Βεγεοίογο, ἴο ἱπέεγ (ἢδῖ, ἤδη ἢς ρυΐϊ (15 Ἡδῖηδ ἰμίο (86 πηουτἢ οὗ 
Ὑδανθι, δ νγὰ8 ρίνὶπῷ ἜΧρΓ ϑϑίοῃ ἰο Ὦϊ8 δ} (Πδ8ὲ {86 πη8δ νγὰ8 
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οομλίησ τγῇσδη ἴῃς ΡΘΟΡΪΘ οἱ 7ογυβαίοπὶ δηὰ [88 που]ὰ ποῖ ΟὨΪῪ 

τ ΓΒἢἷΪρ Ὑδηνθι δίοπα, Ὀὺὶ ἸΟγ Δ Π οὔϑεγνα 41}1 ἰἢ 6 ργεςερίβ δα δά 
εἰνεη ἴΠοπὶ ἴοτ (Π6 τορι δίίοῃ οὗ (πεῖν ςοηάυςί ἰοταγά ομα δηοίδογ. 
ΤΏεγα ἔο]Π]οὐγ8 ἀπ οί ΠΥ ἤδηηα (ἢ 6 ΔΡΡΙΪοδοη οὗ ψὩϊςἢ 5. 6451} τη 15- 

πηἀεγοίοοά. ΤὮ6 ϑβοηΐθηςα ἰῃ ὩΣ ἰΐ ΟσςΌΓΘΒ, 80 ἴδΓ 45 115 βιγυοίαγα 

18 ΠοῃοΟΓΏΘα, 15 ΘΥ] ΘΠ ΕΥ̓ Ρᾶγα]]οὶ ἢ [Π6 οἠς 8 ἀϊδοιπθοά. 1}, 
(Πεγείοσο, 1 εγα οοπηρίείθ, 1 σπου] τεδά, 16 τιομηπαῖΐη οἵὨ Υαὐπυεκ 

οἵ Ηοεἰς 50.411} Ὀ6 ο4116ἀ ἐ}6 μοῖν τιομαῖπ. [1115 ποί 80 οἰθᾶγ ν δῖ 

15 πιοδηΐ Όγ [ῃ6 πηουηίϊδίη οὗ Υδηννεῆ. Αἱ ἢγϑὶ βρῇ ομϑ τϊρί (Δ Κ6 

11 25 τηϑδηΐηρ (86 ἢΣ]] οἡ ψ ϊςἢ [86 Π6Ὺ (ΘΓ ρ]6 ννὰβ8 θεϊῃρ ογεςίθα; 
θυϊ ἴΒεΓα 18 μοὶ 80 πλυςἢ ἴο Ὀ6 84] ἃ ἴογ (158 ἱπιεγργείδιοη 848 ταϊσῃΐ 
δὲ ἐχρεοϊοὰ. ῬΤῆδ διὰ ρίνεη ἴο ἴῃ6 πηουπίδίη οδηποίῖ μ6 αἰϊεὰ ἴῃ 
1.5 ἑανουιγ. Βυ ““1ῃ6 ΒΟΙῪ πιοιηίδίη,᾽" ογ ἰΐϊ5 εαυϊναϊοηΐ, 15 σεῦ ΓΑ} ν 
τιοδηΐ, ποῖ Μουηὶ Μογδῃ, Ἐ 85 1 15 βοιῃθμηθ5 Τς8]|16, Βυϊ εἰ Π 6 Γ 

]ογιιβαίθπι, ἃ8 ἃ Β1Πγ εἰϊγ (18. 2᾽)12 6655, εἰς.) οὐ 16 ᾿οῖς ΕΣΠῪ 
τορίοῃ οἵ ᾿υἀ684. ΟἹ 13. 1τῦ [6. 37}, εἰς. 11 15 [Βογοίογο ΘΟ ββΆγΥ 
ἴο ἰΔῖκ6 1 ἰῇ ομϑ οἵ [ἢ 656 56η865 ἴῃ (8 σοηποοίοῃ, δηά, ἰἱῃ νἱον οὗ 

ἴῃς ἰοηάπο655 οἱ (ῃς Ηοῦγονν8 ΤΟΥ ῥᾶγδ] 6} 15π|, 1 15 τῶογε [ἤδη ὑγοῦ- 
80 16 (Παἰ (6 ἰοΥτμοΓ 185 ἴῃ οὔδ ἴῃ ΨΏΟΣ [ἢ6 ῥγορμοὶ ἰηϊοπἀ δά 
(δαὶ 1 βου] Ὀ6 ἰἀΚεη. Ηἱ8 1ἰά64, (Πεη, 15 1ῃδι, θη (Π6 ἰδ ρ]6 

8ᾶ58 Ὀδθὴ Τοπηρ[εἰοὰ δπὰ Ὑδῆνε Π85 γεϊυγηοα ἴο 1ἴ, (88. ψΠΟΪΘ 
ΟἿ ν}} θὲ βαποιϊβο δηὰ ργεϑεσνεά ἰηνϊοϊδία ΕΥ̓͂ ὶβ ργεβθῆςα. 
Τῆι (ῃἢς τὺ ΠΑΠΊ68 ἃΓ6 ΟὨΪΥ͂ ΔΠΟίΠΟΓ ΜΨΑΥ οὗ ρυϊηρ (ἢ [4Π11]- 

ἴδ ῥσοιηΐβα οἵ ν. ὅ, "ΠΟῪ 5841} Ὀ6 ΤΑΥ͂ ρϑορίθ, δῃὰ 1 ν}}} Ὀς {δεῖς 
σοά." 

4, ΤΉ ρῥγάϑοηςα οὗ Ὑδηνθἢ ψ1}} βεσυγα ἰο ἢΐ8 ρϑορὶε ρϑᾶςβ δῃὰ 
Ῥγοϑρεσῖγ. Ομε τγαβαὶῖ οὗ βιις ἢ ςομ ΟΠ Μ011} θα (ῃαὶ ἐΐεγε 5}α]} 
σραΐμ, ἃ8 πῃ ἴῃς δεϑὶ ρεγοά οἱ ἰῃεῖγ Ὠβίοσυ, δῷ ἐμ ἐδ εἰγεείς οὗ 
εγμδαίφθηι, Θ]ογίηρ [Π 6 6856 85 ΜΜῈ]] 45 (ἢ 6 Γεβρϑοῖ ἴο ᾿ψὩοἢ [ΠΟΥ͂ 8 ΓΘ 

ο|6ἀ, οἷά ᾿πεπ απὰ τυοηιεη, ἐαοΐ τοῆϊμα μὲς (οΥ Ὠ67) σἰαῇ ἐπὶ πὲς (οΥ 
δ ιεγ) μαμά, ἃ 5'στι δῃηὰ 5υρο] οὗ ἰμαἱ Ὀε5ῖ οἱ Ὑδαν ἢ 5 Ὁ] βϑηρϑ, 

ἴτοαιὶ (6 Ηδργεν᾽ 5 βίδῃη-ροϊηϊ, νεμἐ μά οΥ ὅαγε. (Οὔ. Ἐχ. 2οἷ 
θὲ. “5 15. ὁς Ὁ Ῥγ, 42, εἰς. ὙῊδ ρίεἴυγα 18 ἰγὰδ ἰο [86 Π4 δ 5 οὗ (ἢ6 

ἱπῃδ Δη 8 οὗ Ῥαοβέπο, μοί ἢ δηοίθηΐ δηὰ πηοάθση. (ὕ. τ Μᾶς. 
14. ὙΒεῖγ Βουδ68 ἃγὸ, δπὰ δ᾽ ψᾶγβ ᾶνα Ὀθθη, 80 ἀδῦῖκ (Πδἰ {Π6Υ 

δάᾶνα Ὀδθη δοουβίοτηδα ἴο ἀο {Πεὶγ οσΚ δηα 5εεῖκ {Πεῖγ ρ] Θά ϑιγα ἴῃ 

Φ 80 1ες., Ὦσυ,, Ἐοδεῦσα., Κε., Βκγά,, Ἰντὶ.. εἰ αἱ. 
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[86 ορεῆ δἱγ.---ὅ. Τῆς ῥγορδεῖ σοσιρ θίθβ (ῃ6 ρεοδοοῖιὶ ρἱείυγα ὈΥ 
ἀοβοτίην (ῃς οἷ 845 με οὐ ἁ δογ5 απὰ ρίγὶς ῥίαγὶπρ ἐπ ἰδ6 εἰγεείς. 
{15 οἰθαγ (μὲ Πα 158 ἤθε ὑγεαϊσπηρ 8ῃ ογὰ οἵ ἰαγρε ἴδι}}}168. ΤῊ Ϊ8, 
ΒΟΨΘΝΟΙ, ͵ἰ5 ποῖ ἴ[Ὡ6 ΨΒοΙΪ6 ἰδουρῃί. ὙΒασα ν1}1 οὶ ΟἿΪΥ Ὧδ ΠΊΔΩΥ 
ΟΠ] άγθη, Ὀυΐ σοῃα  οΠ8 Ὑ71}} θ6 βυςὰ (δαὶ [Π6Ὺ ψ}}} Ὀ6 4016 ἴο βρεπά 
{ΠΕ ΘΑ ΥΪγ γϑᾶγβ ἰῃ ἰά68] ἔγοθάοχῃ ἔσγοτα ὑπύτλεὶΥ Ὀυγάεηβ. Μοδη- 
ΜὮ116, δοοοσγάϊηρ ἰο 319, (ῃοβ6 οἱ πη 16 ἀγα ψ1}} ἀἰνίά6 (πεῖν ἔπιε 
δεῦνεεῃ ἰάθουγ ἀπά (ἢ 6 δη)ογτηδηΐϊ οἱ [Π6 ἔγυ 5 οἱ [ΠοῖΓ Ἔχογ 0}8. 
--Θ. [ἰὑν8 αἰ ῆουι ἔοσ (6 ῥθορία οἵ Ζϑομδγδ 5 ἔπη, ρἱπομοὰ 85 
{86} ᾿εγα ΟΥ̓ ρονεγίυ, δηὰ μαγαϑϑϑα ΌΥ (Πεῖὶγ πεῖ ουΓΒ, ἴο θεῖον 
(μαἴ 5. ἢ ὈΪ βϑῖηρβ 6ΓΟ ἴῃ βίογε ἴογ ἴθ δηὰ (Πεὶγ οουηΐσγ. Ὑ88- 
ψγοῖ γα υ Κ65 Ποῖα ἴοσγ (Πεἰγ ἰδ ςΚ οἱ ἔα. 170 ὦ ἐς ἀὐϊομὶ, 11ἰ., τυονν- 

ἀογγμί, ἐπ 1:6 ἐγε5 οἵ ἐδ γοπιμαρ οἵ ἐψὲς ῥεορῤῖίδ, Ὦ6 8405, ἐμ "Ἐ} ἐγέὲ5 

αἶδο ἡ ιυῖἱ! δὲ ἀἰϊοι 2) ΤὨδ ᾿αϑὲ οἴδυβα 15 πἰϑυδ ιν ἰτεδίεα ἃ5 ἃ 
831} 0|6 υεπάοῃ, Ραὲ ἴῃ (6 οΥσίπα] [6 σοηδίγυς οι ᾿ηἀϊςαίεβ [Πδὲ 
(ἢ6 Ρτγορδεῖ ἰπεηἀρδά ἴο ρῖνε 1 δὴ ἱγοηΐςαὶ ἴσῃ. ὅ66 {υτίδες (ἢ 6 
οὐ ςο4] ποίθ5.---. [ῃ ἢἷβ8. ὅπ8] ἀδοϊαγδ!οη Ὑδῆν ἢ ποσα ΠῚΠΥ τὸ- 
ν6 815 ἢϊ58 ρ]Δῃ ἴοσ ἱπογθαβίηρ ἴ[ῃ6 ρορυϊδύοῃ οὗ ᾿᾿1εΔ. Ηδ ν1}} ποί 

ΟὨΪΥ Ὁ]6585 ἰ8ο86 δγεδαν μογα τ] 805 δηὰ ἀδυρηίεγβ, θὰ Β6 Μ}}} 
ΓΕϊηΐογοθ {Ποῖ ἔγοια {6 ΓΕΡΊΟΏ5 ἰο Ἡ ΠἱΟὮ ἢ βοδιίίεγοά (μεῖν [Δ 6Γ8. 
Ϊ οὐ εαυς τῖν ῥεοῤίε, Ἐδ 54γ5, ὕγοηι ἐδ σομμν οἵ ἐδ γἱδίμρ, απὰ 
ἴον {16 ΠΟῪ οἵ ἐδ|6 σε πρ σμη. δ οδϑίογῃ σου ηίΓΥ, οὗ ΟΟΌΓΒΘ, 

5 Βα γὶοηΐαβ. Τῆς τγδβίογῃ 15 ργοῦ δ Εργρί. Οὔ 13. τ η!δ 
εἰς.---3238. Ετοιτὰ Ὀοΐἢ δ6 Μ11} Ὀτΐηρ Ὀδοκ (6 οχὶ] δα 768 δηὰ ἐλεν 
ὁΠαὶ! αὐἱάε, ἀνε }} σι ουὶ ἰυγίῃογ αἰδίυγθδηςο, δηὰ δα νι ΤΠ πὰ, 

ἐπ "εγμδαίεηε διὰ (ἢ 6 ϑυττοιπαϊηρ οουμίτγ. 7 Α σχυδγδηΐος ἰοῦ (ἢ 6 
Ρεγιδηθηςε οὗ (ἢ6 πδνν ΟΥΘΣ 15 ἰουπά ἴῃ (Π6 τεπονεαὰ σςονθηϑδηϊ ἰὸ 
ΜὨΐοἢ ταίογοηοα 85 δἰγεδαν Ὀδθη ταδάθ. Τῆδυ τλμαϊ δὲ ἰο νι α 
}εο ῖδ, 588Δγ8 Ὑδνςε, ασμπά 1 εὐἱϊ! δὲ ἰο μερὶ α Οοά, ἐπ απ ζμείηεςς 
απά γἱρλίεοι5)ι655.1 Νοίβ (ἢδὲ [6 ἰοΥΤ8 δγὲ [86 β8δη6 ἴογ δοίἢ 
ρδγιεβ. ΤΏΘΥ γα μοί Ὀουπά ἰο γετιδίη βἰεδα βδϑὶ ἰο ἴῃ6 σεϊδοη 
ΠΟΥ 6514} 5Πη6ἀ ἴογενεσ, δηά, ἰδὲ 1 ΔΥῪ Πονοῦ Ὀ6 βενογεα, ἴο οῦὔ- 

β8εῖνα νη μουΐ οεδϑίηρ 811} [ἢς τεαυϊγογηθη β [μδὲ (18 τοδί ίοη 1π|- 
ΡΙΪε58. Τΐ8, συ εῖμοῦ ἴὴ αοἄ οΥ πιδη, 15 ΕἸΡὨ δου 5Ώ 688. 

4 ]η (ἢἰδ ραβοδσο ΟὔΪγ [ς βγεῖ πὸ Ὡδιωςβ θείοις ἴὸ ἴδε οτἷρίηδὶ ργορῆθογ. [10 Ὀοϊδ Αδεγείδ 
τηῦβίὶ ὃς ἰπιεγργοιεὰ δ τηεδηίηρ Βαυγοιΐδ, ἴδ ἰδ ποτὰ ροόνετῖ. 

{6]. Ἧο. 23. Ἐξ. ττϑ 65, 10. εἰν 8. Ἐχ, τςροὅ, 
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1. γυκου] Αἀὰ, τὴ 42 τη88., Ὁ ὅ,, ὅπ, 65 ἴῃ 811 ἰῃε οἵβεσ ἰῃϑίβηςεβ οὗ 
ἴδε υΞς οὗ (18 ἔοστηυϊδ.--- 2. ΛΊΝΩΣ] Οὐ εὰ, δυϊ ττοηρὶγ, ὉΥ ὦ. (Οἵ. 
γν. 4. 4. τ. 8.- ὙΠ Ν}0Ρ] ὦ δας τὴν ἹΙερουσλὴμ καὶ ἔτοτῃ 1'4.---ΠΌΠῚ Α ψνοτὰ 

οὗ κἰηἀτεά σηοδηΐηρς βυρϑεπιϊεα ἔοΣ (ἢ 6 ὈΓΟΡΕΣ ἰηίεσηδὶ οὔὐος. (. Οα65. 
8 17. 2. Ε. ὦ).--9β, 57} Ααἀά, νι 8 Κοῆη. π|55., (Ὅύοπιρ. ἮΝ, ΓΎκΩΣ, 
88 ἴη 41} 5, τα]. “8565 ἴῃ {Πὲ]5 σμδρίετγ.---4. ϑϑν] ΤΒ6 1, ν᾿ ΠἸςΟἢ 15 ἀπηθοοβ- 
ΒΔΙΎ, 5 οὐἱτεὰ ὈγΥ Κεπη. 1:ο, ὦ. [πη 45 ἴἰ ἰ5 τείδίπεὰ δηὰ 8 νΌ. νεσὺ 
Ῥτορεσὶν ἰμβεγίεα ἴῃ τς οἶδυδε Ὡς ἔο]]οννβ.---δ. ἸΝ00} Μαβο. αἴϊοσ ἃ 
ἔετα. βαδ). (Οὐ Ο68. 1.6.1. ὦ) Κ. 2. Οη [δε ρεπάοσ οὗ [δ 5ιδ)]., σ΄. 
ΒΌΒ.--οῦῦπ Ὁ] Μαβο. σὴ που οὗ θΟΪὮ σεηάετβ. Οὐ Ο«8. 1:25. 1. Κα 
---. 53] Α ςοπαϊοηδ)] ρῬαγίϊςϊθ, σοπιρασαίίνεϊυ ἐγεαυδηῖ ἴῃ ἰεζαὶ μα5- 
βᾶζεβ. Ασςοοτάϊης ἰο ΒΏΒ. ἰΐ ὑϑΌδ!Υ τεργεβεηίβ ἴῃς οᾶδε βυρροβεὰ 85 
τόσα Πκοῖν ἴο οοοὺγ ἰδ ὉΝ. Οὐ. Ἐχ. 215- 1. 15. οἷς. ---Ὅ ἡ 5.5.2] ΤΉ 656 
ψΟΣα 8 οΔ ἢ ΟἿΪΥ ὃε τεπαεγεὰ ἐπ ἐλοσε ἀαγς; Ὀαϊ, 50 τεηἀετοά, ἔμεν ανα πὸ 

τρεδηΐϊης ἰη τΠμεὶγ ῥσοβεηῖΐ βεί ἢ. ὙὍὙΠΕῪ τηυβὶ ἱπογείοσε Ὀ6 σορασαθὰ ἃ5 
ἃ μἷοΞβ, Ῥεσῆδρβ, ἢ ἴπε πεχί οἶδ.56.---Ὁ}} Ἐπν. ἃ ει α δΔηὰ (68. ὁ 100. 1 ρχ- 

Ρἰδίη ἴῃς ομἰββίοη οὗ ἴῃς ἱπίοστοσδῖνο ῬΑσΈςΪα ἰῃ [158 οα56 85 ἀπε ἴο ἰδ 
εὐ ρμδιὶς δεσδηρειηθηΐ οὗ ἴῃς βεηΐεηςθ. ῬὍΤὨΐβ, ἤοννενεσ, 15 ἃ τγβίδϊο, 

δίηος ἴἃ ὁδὴ ὃς βΒονῃ ἴδ᾽ ἴῃς χα οὗ ο8565 ἰῃ τ ὶ ἢ [πῸ Δυγαηεπηδηϊ 15 
ἱστεσυΐασ, διηοης 5εη ἴθ Πς 65 Ὁ5041}Υ οἰθ55ε ἃ 85 απ εϑ! Οῃ5, 15 85 στοδῖ [0 Σ 
ἴοβε ἰἢδιὶ Βανε (ἢς μασι εὶς 88 ἔοτ ἴδοβε ἔγοσα Ὡς ἢ ἴἰ ἰβ οταϊτδὰ., ΤΣ 
(αὐ 15 1Πδῖ, θη (ἢς ΡαΓςϊε 15 ἰπἰΘὈΟΏΔΙΙΥ οτα δα, ἰῃς εἶδος τ Ὡς ἢ 
ἱξ ψου]ὰ ᾿ηίγοάυςε 15 σε ποσδ νυ ποῖ ἃ βἰπιρὶε φιεβίοη, Ὀαξ ςοηΐδῖη5 δὴ οἷθ- 
ταδηΐ οἵ ἱποσεάυ γ, ἸΣΟΏΥ, 58 Ό Δ 51} ΟΥ̓ ΓΕρΡυβηδηςς τ ὨϊσὮ ἰἰ νουϊὰ ἠοῖ 50 

ΤΑ ἢ ἀεηοῖς 85 Τοηςε8]. Οὐ 1 5. 2115} 2217 ΗΌ. 2,5 70. 219 118 3715 38} 
4039,419 1.8. 11, ΤΠΕΙ 8ΓΕ ΤἸΏΔΩΥ ᾿855495365 δ] ΌΔΙ]Υ ἱγοηΐςδὶ, Πουγανοσ, 
ἐβρεςΐδ !γ ἴῃ ἴῃς ὈΟΟΚ οὗ 7οῦ, ἰπ τ μὶςἢ ἴῃς ραγες]ς 15 ειωρίογε, (. 
Ντά, 1898. 4. δ᾽ 41ς0 Οἱά Τεςείανιεη σπὰ ϑδενεδές διμάίος, ἰὶ, τις .---Ἰ᾿ 
ΘΟ ΝΊ25--Π 0] ε. σνου]ὰ τεδὰ ν)0-- πο. Οὑ. Μαὶ. σι 
Ῥξ. ςοἱ 113. ΤῊ Ϊ5, πο ἀουδί, νουἹὰ Ὅς ταοτε εἰεσδηὶ, Ὀυϊ, βίηος ΤῸ 15 

οἶϊεῃ υϑεὰ «ἰοης ἴῃ ἴδε βεῆβε οἵ ἐΐέ ἐεαΞέ, ἴδε ρῥγεβεηΐ γεδάϊης ἰ5 ρεσίθςιΥ 

ἀείεπσ: 0 ]6. Ω. Ατι. 8:3 εἰς.---8. ὉΓΝ] Ο"- δα ἀϑ5 εἰς τὴν γῆν αὐτῶν “που ϑ Ὁ]. 
4, κατασκηνώσω, 85 ἴῃ ν. ὃ; Ὀυϊ (οχρ. κατασκηνώσουσιν. 

(3) ΤΗΕ ῬΑΒΤ ΑΝῸ ΕὔΤΌΒΕ ΙΝ ΟΟΝΤΒΑΒΊ (85 37). 

ΤῊΣ ῥγορδοὶ γεςο8}15 ([ῃ6 νηὶ δῃὰ βιβογίηρ [Ὠγουρῃ νὩΙΟἢ 815 
ῬΘΟΡΙῈ πᾶνε ρδβ8βεἋ, δβϑυγίησ [Π6πὶ (αὶ Πεηποοίοσι ἢ Ὑδασε Ὑ1]}} 
1655 {Ποῖ ἢ δρυηάδηςες ἀπὰ Ὠδρρίηθβϑ, γαῖ ΟὨΪΥ οἡ οοπάϊ- 

ἄομ πὶ [ΠΥ Ἑςοηίρυῖε ἴο (ἢἷ58 οηα, ποῖ ΟΥ̓ οΟὐϑογνίης [4515 δῃηά 

οἴδογ ἰοσγι 1168, θυϊ ΟΥ̓ ΟὈογηρ [αἰ ΓῸΠγῪ (ἢ 6 ἀςπιδηάϑ οὗ τὶρῃϊ- 

ΘΟΙ5Π635. 
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9. Το 5Ξεοίοῃ θερίῃ8 ἢ δὴ ἐχδβογίδιίοη, 1 γον παμάᾶς δὲ 
δίγοηρ. Τὶ τοιϊπ 8 οἣς οἱ Ηρ. 2΄ δπὰ ἰῃε ψοῦκ οἡ νης [ἢ6 [6νγ8, 
ὑπάογ (ἢ ΘΔ ογϑηΐρ οὗ Ζεῦ θεοὶ, εγα (ἤθη, δηὰ μά ἴογ ΔΗ͂ 

τ ΟΠ ἢ8 Ὀδεῃ, εηραροά, [ἢ6 ογοςσοη οὗ ἰ(ἢς βϑεοοπα ἰδπρῖ6. ΖΕοδδ- 
γἰδῇ, ἰοο, δὰ (5 ἴῃ τη; ίοσ (ἢοϑ6 ἴοσς οτὰ ἰΠῃ6 ΘχΒογίδ οι 15 

ἱπίεηἀοά ἃγε δα ἀγεϑϑθα 88 γὲ ἐπα δα ἐπ {1656 46γς :656 τυογάς, ἰῃς 

γνοσ5 ἀρονα υτιτοη, ἤονι ἰδ πιο δ οὗ 1:6 ῥγοῤῆεὶς ἐμαΐ τὐεγο, πιὰ 

Ργοραβίβα, αὐ ἐδε ἔς τυΐόη ἐπε )ομμάσοη οἵ (86 πομδο οἵ Υαλιυεῖ 
οΓ Ηοείς τυας ἰαϊά. ᾿ΤῊ]5 15 δῃ υῃτηἰβία Κα 0 ]6 γαΐογεηοθ ἴἰο Ηδαρραὶ 
δηα 15 ὈΠΚΠονσῃ ϑϑοοίδίεβ δηά (86 ρἰονης ργεαϊοϊοῃβ ΕΥ̓ ψὨϊςἢ 
(86 βουφδὶ ἴἰο ἐποουγαρο [ἢ6 ΡΘΟρΪς, ἢγϑὶ ἰο υπάεγίβκο, δηα (θη 
ἴο οοπέπιυδ, (πεῖν βαδογοὰ ἰδ8κ. Οὐ. Ηρ. “' -. ὝὙὝΠεθ6 ἱμβρί ην 
αἰξογδηςοβ Ζοομδγίδῃ οἱδίτηβ ΘΓ ἴο Ὀ6 γαροδίηρ.--10. ΤΒοΓα 
ἴσο! ]οννβ ἃ τῆοσγο ἀεί] ργεβεπίδοη οἱ [86 γεᾶϑοη ψὮΥ [Π6 ψοσκ 
ἷῃ δαηά 5ῃουϊὰ 6 σουγαρθοιϑ]γ δῃὰ υἹἱβογοίϑ ῥγοβοουϊθά. [ἱ 
15 ἱουπά ἴῃ [86 οσοηϊγαϑὶ Ὀεύτχεσοη {Π6 οοΠμα ΟΠ 5 ΡὈγθοθαϊηρ ἴΠ6 οοτὰ- 
τηεηοοτηδηΐ οὗ [8656 Ορεγδοῃβ δηὰ (ῃοβε ἰδὲ γα ΠΟῪ Ὀγοῃγβοα, 
Βείογε πόδε ἀαγ5, ἴἸὰ ἰῃο56 ἔοστηοσ ἀδγ5, Ὀεΐογα (ἢ6 ἑουπάδθοη οἵ 

(86 [ΟΡ ]6, μἶγα 707 Ἡ36 τας ποί ῥαϊά, 11τ., ἀἰά ποὶ δέοοηις, απ ψἴγε 

ρον οαμὶε ἐδεγα τας ποη6, Ὀδοδ86, ἃ85 Ηδρραὶ Ρε8 ᾿ϊ, να μαά 
ςοτησηδηάσδά ἃ ἀγουρῃὶ [μ6ῖ1 [6]] πὸ ἃ ὈΠΡΏΪ ὌΡΟΣ πλθη δηά οδίίϊο, 

δηὰ ὕροὴ 811 [ἴῃς Ιδθουγ οὗ (πεῖς ἢαηα 58." (ὐΣ. αἷϑο Ηψ. α᾽δ΄". Ὑδεγε 
ΜΈΓ οἴδοῦ Τοῦ] 65 ἴο το Ηδρραὶ ἀοο5 ποῖ γοΐεσ. Τα 1||6 

ΓΟΠΊ ΠΥ [ΠΏ δ, 85 ἴῃ [ἢ 6 ἰδίον ἀδγβ οἱ Νεβοηηΐδῃ (Να. 4.77), νας 
δἰγηοϑὶ σοηϑίδη ΕΥ̓͂ ΠαΓΑΘ56α ΟΥ̓ σοηΈ]6 πεῖσῃθουγθ; πὸ ιὐας [λεγέ 
}έαςε 70Υ οπ6 ἐπα τυοπὲ ΟΥ̓ σαηιθ6, ΟΉ σοσομη οἵ 1:6 αὐνεγεαγγ. Μοτε- 
ΟΥ̓́ΕΓ, [Π6Γ6 νγ͵88 830 Ἰγοαυδηΐ δηα σεηογαὶ 5 Γξ6 δον (Β6 [ενν8 (ἢ 6 πι- 
56ῖνεβ (ἢδι 1ἰ βθεπλθα 85 1 Ὑδῆνοἢ ΌΥ δὴ ΕΥ]] 5ρὶ πὶ Βαὰ »ιουεά, 111. 
δεηέ, αἱ νιθη ὁ 6 ἀραΐμεὶ ἀμοίλμεγ. ΤὮϊ5 (ΠΟΥ τ ΓῈ γομάογοα 1655 
σᾶΡΔὈ]6 οὗ ἐπάυγίηρ ἰἢ6 οἰδοῦ 1115 ΌῪ τ] Οἢ (86 Μεγ δ] ςοιοά. 

11. 11 νγαβ8 Ὑδῆνεῃ τ ῆο ϑϑηΐ 411} [656 Γηϊδίογίυμοβ. ΗἜ νᾶ5 
ΔΏΡΤΥ ΜΠ} ἢ]5 ῬΘΟΡΙΘΟ, δηά [818 γγὰβ ἢ15 ΨΥ οἱ 5ῃονίηρ ἢ15 αΪ5- 

Ρίεαϑυγο. μέ ποῖυ ἴῃδὶ ἃ ποὺν ἰδρ]ς 18 τ βίηρ οἡ (86 5116 οὗ [ἢ 6 
οΪά οπα, ἴῃ ῥτΐπηα σδιι6 οἱ Πΐ8 ΔΏρΕΓ ἢ458 ὈδΕη γεπιονθά. ἨΈ βδγ5, 

(Πεγείογο, 7 στε "οί α5 ἐπ ζ0γη167 ὅαγς, Ὀεΐογε (ἢ6 πον βίΓυςίωυγο τὰ 
Ὀεσίῃ, ἐσιυαγὰ ἰδι6 γε] οἵἩ ἰδεῖς ῥεορῖς, ἰὰς 1{{||6 σΟΪΟΩΥ ἴῃ δπὰ 
δουΐ 7εγυβδϊεα. Ηδρτγε, δραῖη, Ζεομδγίδῃ ἕο ον Ηδρραὶ, ἢ, 
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ἐϊ ἢ} θῈ τοιμοιρογο, ργοαϊοιοὰ (ω᾽ 5) ([μδὶ ἃ ΠΟΥ οσὰ οὗ ργοβρευ 
νου Ὀερίῃ σἱτ [6 ἰουπάδίοῃ οἵ (ῃ6 Βοιβε οἵ Ὑδῆνε.--12. 
ΤΒοΓα ἰ5 ἔυγίῃοῦ ονυϊάεηςς οὗ [Π6 ἀδρεηάδηςς οὗ Ζεομαγίδἢ οἡ Ὠΐ5 
ΡΓοάδοεβϑοσ ἴῃ ἴῃ6 ἰδησυᾶρα ἰῃ τ ]οἢ Ὑδανεἢ ΠΟΥ ἀοβοσῖθ65 [86 
εἴξεςί οἱ (Π6 σὔδηρε ἴῃ 815 δἰτααἀς ἰοτγαγὰ ἢἷ5 ρθορῖὶθ. Τδυϑβ, (ἢ 6 
Ρτοπῖϑε οὗ Ὑδατεἢ (Πδὲ 6 τὐὴϊ σοὶ ῥέαοσέ, οὐ ῥγοδῥεγῶγ, 1 1815 
ἷ5 (Ὡς ογἱψίμαὶ γοδαϊηρ, 885 118 ρᾶγαὶ]οὶ ἴῃ Ηψ. χ᾽, σβογα Ὑδανθἢ 
584 0.5, “Τὴ {815 Ρ]δοθ (ΘΓ 58] 6 τ) 1 ν1}}} στα ηΐ ργοβρεσιίγ. Οὐ. Μαὶ. 
45.412. ὙὝΒε ἀεία!5 ἰμδὲ ἴο!ονγ 8150 γεπιίπα ομα οὗ Ηδρραΐὶ. 
Ῥεγθᾶρ5 ἰῃς ἢγϑί εἶδυϑε, 16 νἱἷπε «μαϊΐ γἱεἰα 5 γε, τὰ5 ποῖ βυρ- 

ξεβίοα Ὀγ (ἢ Θδγ]ογ ργορδοί, θυ (ἢ ποχὶ τὸ ἃγὲ δὴ δαἀδρίδἜοη οἵ 
Ηρ. τ, Τα δαΐαγα, δοοοσαάϊηρ ἰο Ζεοοδαγίδῃ, 8 ἰο αἰδοῦς ἴτοιι (ἢ 6 

Τεςοῃΐ ραϑὲ ἴῃ (ῃδὲ ἐΐε φαγί 5καϊ! γνἱοἰά, τοὶ ψ ΠΠο]4, ἐς ῥγοάμοε, 
Ὀεοδυϑο μξαυεν, ᾿λϑι6δα οἵ τεΐυπίηρ, 5λ1αἱ] ργαπὶ ἠ5 ἄστυ. ΤὮσϑβε γα 
στοαὶ Ὀ]εββίηρϑ, Ὀαὶ (6 Ὀεϑὶ οἱ 81] 15 [δἰ (ΠΥ γε ἴο Ὀ6 ρεγῃιδηθῃῖ. 
1 ΟἿ] οαμδε ἐμ γεηηπαρ οἵἩ ἐὲς ῥεορῖς, 388ὰγὺγ5 Ὑδη ἢ, 29 ἱμδεγ, ἃ 
ἃ ἰαβύπᾳ ροβϑεϑϑβϑίοῃ, αἱ ἐΐεδε ἐμὲμρ5.--18. ἘΠΉΑΠΥ, ΖΕοδαγίδῃ οχ- 
Ραμα 5 (6 Ὀγίεῖ βεηίεηος ἢ νος Ηδρραὶ οἶοβεβ [ἢ6 Ρδγα]]οὶ 
ρᾶϑβϑαρε (2) νἱτἢ δὴ δηι δεῦςδ!ὶ βιδίοπγοηΐ ἴῃ ἰςὮ ἢ6 ἀραίη 8618 
(86 ραϑὶ δηά (86 ργεβϑθηϊ ΟΥ̓Ὲσ δρδίηϑί δδοἢ οἴμεσ. [ἢ (ἢ ἢγϑί ρδοβ 
ὙΔνΕὮ τοπληἀ58 ἢ18 ΡΘΟΡΙΘῈ οἱ ἰδεῖν ἰαίς υπίογυπαῖ6 οοπαϊοη, 
γε τεῦό ἃ ομ7γ56 σπιοηρ 1:6 ποῤίομς. ΤὨΪΒβ ἀο065 μοὶ πιδδῃ [μδὲ (ΠΟΥ 
ΜΈΓΕ 8 ΘΟΌΓΟΘ ΟΥ ΟὐΟΔϑίοη οἵ πηϊπίοσίυηα ἰο {Π6ῖγ πεῖρῃουΓΒ, θπὲ (δὲ 
(ἢς ΟἶΒοῚ πδίοῃϑβ, βεοὶπρ {μεῖγ υπϊογίυπαίε σοηαϊ! ο, γοοορη  βεα ἴῃ 
τὰς Βαῃὰά οἱ Ὑδῃνεῖ, δῃᾷ, ἃ5 [86 σουϊὰ ἢᾶνα οδϑΐ ἃ βίοῃε δί ἴῃ 6 

ξείϑνϑε οἵ ἃ τηδϊεἰδοίοσ, δά ἀβδά ἴἰο (Π αἰνὶπα ΡΘ ΠΑΙ͂ [ἢ δΙΓ σορσοόδοῃθ58 

δηὰ ὄχθοσδ 8. Τθε οἰμοσ Το ΘΓ οὗ [86 ΔΠΕ{Π6518 ταυϑὲ Ὀ6 
ΒΥ] ΥΪγ ἰηἰογρσγείεα. ΤΪ5 15 οἶθαγ ἔγοπι [ἢ οἴδυβο, 1 εὐῶϊί πεῖ 
γον, Ὁ ΜὮΪΟΝ ἱΐ 15 Ἰηἰτοάυςεα. ὙὍὨε ἰδςοΐ (δὶ (6 768 ἃγὲ ἴο ὈὉ6 
(86 οὈ]εςΐ οὗ Ὑδῆνε᾽5 Π6ΙΡ πα ῖκ68 ἰξ Πϑοθβϑάγυ, ΜΒ θη Πα δα 5, απ 

γε 41αἱ δὲ α δἰοδείμρ, ἴο ἀυπάεγείδηα (ἢ]5 ἃ58 πηοδηΐηρ (δὶ (ΠΟῪ τ} 
Πεηςοίογί Ὀ6 Ὀ]εβθθα ΟΥ̓ Πίπι, δῃὰ υῃΐνογϑ ν γοσορηϑοα 88 (ἢ 6 
βροοΐαὶ οὐ᾽εςῖβ οἱ 6 αἰνίπε ἔανοισ, 580 (μὲ ἤδη τθη Ἡ]5ἢ [οΥ 
(Βειϑοῖνοβ οὐ οἴμεῦβ, (86 Μν}}} θὲ δ0!6 ἰο σοῃσεῖνα οὗ ΒΟ στθδίογ 

(εϊεῖῖν τΠδη [μα ψ ἢϊοἢ [ῃ6 ΟΒοβεη ῬθΟρΪα δη͵]ου.} ΕῸΓ ἃ 5:11] Γ 
Δ Πο5ἷ5, 5866 Ὁϊ. αϑϑϑ 76. 2137 ὙΒΕ ρῥτγοβρεςοῖ οἵ 80 οοπιρϊεΐε ἃ 

4 (ΟἹ. Ὦι, 213 ]ς. ς18 χοϑ, εἴς. {6}. Οἱ. 1238 [- Ῥβ γι, 
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οὔδῃρο ἰὴ (Πεἰν [ογ 1} 68 15 σοοα στουπά ἰοῦ Θποουγαρειηεηί. Ἡδηος 
ὙΔΕν ἢ τεροδίβ (6 ἐχῃοσίδ! οι τ τ ἢ (Π6 ράγΓαστΔρἢ Ὀαζδῃ, 

δον πο; ἰεὶ γομν παμάς δὲ σίγοΉρ. 

14. Τηῃ [8]8 νεῦϑα δηὰ ἰδ ποχὶ Ὑδνθῃ σορϑδίβ [ἢ 6 Δ55ΌΓΔΙ ΘΟ 
͵αδ5ῖ ρίνεη, ἐμ ρ]ογίηρ ἴῃ 6 586 Ππ168Δ}58 ἃ5 Ὀαΐογα, Δ ΕΠ Πι6515,ἴο ρἶνα ἱἰ 
ΘΙΏΡἢ 458. [Ι͂ἢ [ἢς ἢγϑίὶ ρἷδοθ 6 σϑοδ ]8 [86 ρϑϑί, ἱποϊ υἀΐηρ [86 ἀδτκ 
580 ἴῃ ἴῃ6 Ὠἰβίογυ οὗ Τ᾿ άἀ8ἢ. 17. ρηγροσεά ἰο 40 γομ, 85 ἃ ῬΘΟΡΪδ, 

εὐ, Ὡς 5805, Γεΐεγτίηρ ἴἰο ἴΠ6 (ἢγεδίβ οἱ πῃ ϊοἢ (ἢ 6 πηοββαρο5 οἵ [δ6 
ΘΆΓΠ ΘΓ Ργορμοῖβ ἰΑγροὶν οοπῃϑἰβιεα, τὐλδη, δὰ Ὀδοδυβα, γον 9αὐδεγς 

ῥγουοξοά »:6, ὈΥ περ] εςηρ (ἢ ἰηϑιγιςοη (6 Υ δά τγεοεϊνοα. ΤὮς 
Ργονοσδοη ννᾶ8 80 β6γίουβ δηὰ ρεγβίβίεηΐ (ἢδί, δ Πουσῆ, Ἔνθ δί 

(8 Ἰαϑὲ τηοτηθηΐ, ἢς ψου]ὰ ρἰδαγ πᾶνε ϑβραγεὰ ἴΠδπὶ, Βα ἀἑά ηοὶ γέ- 

ῥεπὲ, Ὀυϊ χανε ἰῃδτ ἰηΐο ἴῃς Παπάβ οἵ (Πεῖγ θη θπγ68.--1δ. ΤῊΪ5 
ῬύυΓροϑθεα δανίηρ θδθα {16116, ὙΔννοἢΒ ἢΔ45 σοποείνεά ἃ πον Ὀυ- 
ΡΟΒ6, βυσρεβιοα ΟΥ̓ ἰονε γδΐμεγ ἰἢδη δῆρεοσ δῃὰ ἔγδυρῃϊ τ (ἢ 5αῖνδᾶ- 

ὕοῃ ἰηϑίεδα οὗ ἀεϑιτυςοη. .50, ἢς ἀδοίαγοϑβ, λαυε 1 αραΐπ ἐπ [656 
ἀαγε ῥμνῥοδοά ἰο 40 ροοΐά ἰο «]εγμδαΐφηι απ ἰδὲ ποιδ οὐ ὕυμάα. Το 
ΤΆΔ ΚΟ (6 ΡᾶΓ4116] Ὀείσσεεῃ [8656 το νεγβεϑ δη [86 οῃς ῥγεοδϊηνς 
ΤΊΟΓΕ οοπιρίεῖθ, ἢς δά 8 (86 γϑαϑϑυγίῃρ νογάβ, ἤσαν ηοὶ.---16. Αἱ 
Βγϑὶ βἰρῃὶ νν. 15 " βδθτὰ ἃ υιϑοῖε88 γερο ἴοῃ. ὙΉΘΥ ἅγο, ἱπάθοα, 
ἃ τορε!ὔοῃ, Ὀυϊ ὈΥ ΠΟ πιδδη8 οὔθ ἀεδνοϊὰ οὗ εἰρτιίδοδηςθ. ΤὨΘ 
ΡῬτορδεὶ ψ βῃβά ἴο δά ἃ δὴ ἱπηρογίδηϊ πιοαϊβοδοη ἴἰο ἴῃς [Βουρδὶ οἵ 
γν. 1.5. Ῥξ, ἢ Πα δὰ δἰἰδοῃοα {{ ἱπητηοαδίοὶν ἰο ν. ᾿5, ἴῃς εἴεεϊ 

νοῦ ἤᾶνε Ὀδοη ἴο γεάκοη (Π6 ἐπ ργοββϑίοῃ ΔΙ σευ τηδάθ τπἰϊουΐ 
οδίαϊπίηρ ἴογ ἴ86 πον ἰπουρῃι (86 διἰεμίοη 11 ἀεβεσνοὰ. [1 νγᾶ5 
Ὀείίοςσ, ἐπογοίογο, ἴο ἴδ Κα ἃ ἰγεϑῇ βίδγί δῃὰ τιδκο (ἢ δά ἀδὰ δουρῆϊ 

(86 ΡΠ ΟΙΡΑΪ] Ομ ἴῃ ἃ ΠῈ σοηποοίίοῃ, Γεροδίίηρ [ἢ 6 οηε ἴο θὲ 4υ8}}- 
Βεὰ ὈΥ ψΑΥ οἵ ἱπγοάιοοη, ΤῊΪ5 ἰδιίοσ 15 (ἢ γοϑίογαϊοῃ οἵ Υδῇ- 
ψν ἢ 5 ἔδνουσ. Ηἰ5 ὑθορίς, βογενογ, πηυβὶ ποῖ ὃς 8] ονγεὰ ἴἰο 50- 
ΡΟΒβ6 (δὶ ἢἷβ ον Ρύγροϑβα 18 γ᾿ ΓΆΓΥ, δά 15 {1 6] εξ ὑποοπάϊ- 
[ἰοηοά; ογ ἰδὲ [86 ΟὨΪΥ σοπάϊτίοη 5 ἰμ6 πηδἰ πίθηδηςο οὗ [6 (δΠ1ρ]6 
δηά 118 ΟΓΒΏΡ. Τὸ ῥγδνθηΐ ΔΥ βυςἢ πϊϑίδ κα 6 ἀραΐη γουλϊη 5 

(μαπὶ, 85 ἴῃ γ᾽ “ν, ([Ὡδι {ΠῈ} ἢᾶνε ἀυ68 ἰο οηδ δῃοίπεγ ΜΒϊςοἢ {86 
ΤΩΔΥ ποί ἰεᾶνα ὑπάοηθ. Ζ7δέδε, Ὦς 8408, αγέ ἰ{ς ἐμέπρο ἐπαΐ γε 5}μα] 
ἄο; διὰ δ ῥγοοθϑάβ ἴο ἐῃηυπγογαία ἴΠ6π|. ΤΏ ἔγϑι οὗ [686 γραυΐγο- 
τηδηί8, [μ81 ([Π6Υ «ρεακ ἐδ6 ἐρηδἧ πε ἰο ἀμοΐλεν, 18 ποῖ τη οη θα ἰῃ 
5 Ὁ, θὰξ τῇς ϑεοοηᾷ, ἀεαὶ ῥεαςείμι 7μδιἴεα ἐμ γοῶν ραίες, ῖ6 Ἰουηά 
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ἴΠγα ἴῃ ἃ β᾿ ἐσμεν αἰδογοηΐς ἔοση. ΒΥ ρεδοοίυϊ ᾿υϑέςα 18 ἀου 016 58 
τησδηΐ ἃ :15[106 50  ρΡΑΓΕ4] (ῃδὶ ΠΟΠ6 οδη αἰδγτοὶ τ 1. 966 [ἢ 6 
“Ραδοδῖιϊ σου 56} οἱ 63, ὙΤΘ γοίοθγεηοα ἰοὸ ἴΠ6 ψαΐο8 γθοδ]}]5 (ἢ 6 
ίαςϊ (δδι ἴῃ 8ῃ ογίθηίδ! ἰοστῃ [Π6 χαῖδ, ΟΥ (6 ΟΡΘἢ 5ρᾶοθ πᾶσ ἰϊ, δ85 
ΑΙ 8 Ὀδοη (Βς ΡΪΔοα τ ΏΘΓΘ τηθἢ ἡ γα πηοϑὶ δοςιιβίοπηοα ἴο ψαίδογ, 
δηά τΒεγείογε Βοσα ᾿ιϑς6, ΟΓ ἃ ῥχοίθηςα οὗ ᾿ΐ, γχὰ8 δαγηϊηἰβίογοά. 
(ζ. Ομ. τοὶ Απὶ. ςἶ5. 12. οἱς.--17. ΤὨδ ῥγορμοὶ οου]ὰ Βαγαϊγ Βᾶνα 
οὔ οὰ (86 Ὀγοδὰ ῥγηςρ᾽α οπυποίαιοα ἴῃ 715. Ηδ (Βεγοίοσε δραὶῃ 
8 γ65 ἢΪ8 ρβορῖβς, 20 μοί ἀευΐξε ευὴ ομὲ ἀραΐμοὶ ἀπο μεν ἐπ γΟῺ 
δεαγίδ. ΕἾΏΔΙΥ, Βα δ ἀ8 ἃ πον ργθοθρί, νἢϊοῃ, Βούγανογ, 15 ἔαυα 

ἐμοῦ ἰο ἰδ6 τεδάεγ οἵ [6 Ο]ὰ Ταοβίδπγεηΐ, Ὀεΐηρ Ἔα] θοαϊδα ἰπ (ἢ 6 
(ἱγτὰ οὗ (ΒΞ Τεη Οοτητηδηἀπηθη(8, π07 ἰουε α 7αἾ5ε οαἰμ.Ἑ ΤΟ Βη8] 
οἴδιιβο, 1ξ Ἰπἰογργειθα 5 τ γ, νου τοῖο ΟὨΪῪ ἴο (ἢ 6 α8ι {πὸ ᾿ἴθ 18 
ἴῃ 186 Ργεοθάϊηρ ἐηυτηθγδίοῃ; ἴοσ, οὗ οουγϑα, Ζεοδαγίδῃ αἰά οί ἰπ- 
ἰεπὰ ἰο 84Υ (αὶ Ὑδν θῇ Βαιϊοδὰ ἰγυἢ δπὰ ᾿υϑς6. [{ 15 ργόρδθῖο, 
Ββονγανεγ, ἰδὲ [86 Ργορμεῖ, νβθη δα δαάθα (8158 βἰδίαπγχθηί, νγᾶβ 
Κη Κη, ηοἱ οὗ (8686 νἱγίι65, Ὀυΐ [ῃ6 πορ]οςοί οἵ ἔπαπι; οἴ βογυγϑα 6 

που α ΒΔΓΟΪΥ ἢᾶνε υϑεα (Π6 ψοτγὰ αἱΪ οἵ ἴῃς τ{Βΐπρ8 Βαίθο. Τῆγεα 

οὗ (ῃς [Ὠϊηρ8 Βεγα πιο ἰοηθα ἃΓα διμοηρ ἴΠ 6 βανθη “Δρογαϊ δ οη5᾽; 
εηυτηογαίοα ἴῃ Ργ. 6᾽" ὅ-. δ ἔθογα ἀοε5 ποῖ βθεῖ ἴο Ὀ6 ΔΠΥ ζΟΒΏΘΟ- 
ἄοῃ Ὀεΐτνθθῃ (ἢ6 το ρᾶβϑϑᾶρθβ. ΤῈ ῥγορδοί Ἴοσίδιηγ ἀϊὰ ποὶ 
ΒΟΙΤΟΥ͂ ἔσοιῃ [6 88 6. 

9. γυϑηῦ---ὐὐκῇ ΤῊΣ τμοὶς οἴαυϑε ἰ8 τοὐεοίεα 48 δὴ δα αϊίοα ἰο [86 
ΟΣ σίη81] ὈΥ Μασῇ; Ὀυὶ ποτα ἀτὰ σοοα ΓΕΔ 9Ο ἢ ἴοσ σεϊδιηἰῃρ 4}} Ὀυϊ [πε α51 
ἴνο σοσγάβ. (1) 1 566 18 ὨΘΟΟΒΒΑΤΣΥ ἴο τηδὶςς ἴῃς σεΐοσεηςο ἴο ἐδ ῥγοῤῥεῖς 
δα 51} ἱπῖο! ἱὉ]ςε; δὰ (2) 1115 τεαυϊγεα ΌΥ͂ ὉΠ Ὁ) οὗ ν. 19, ψ ΒΙΘἢ νου] ὰ 
6 τησβηΐηρ οβ5 πϊϊδουϊ ἰἰ, ὙΠΟΓΕ 158 σοοῦλ ἴοσ ἀουδί, μονενοσ, δρουΐὶ 

Ὁ}, ἔοσ τ Ὡς ἢ Φὦ (Ὁ βεότι ἴἰο βανε δὰ Ὁ}, ἃ τεδαϊηρς νος ἢ 5οπλ6 οσ ἰς5 
δανε δαορίεα. ὅ8ο Ἐπ. ΗἸ., Νον., Μασ. Οὐ [δε οἴδεσ δδηάᾶ, ΑΗ ἰ5 
βυρροτίεα Ὀγ ἴῃς αςϊ (δὶ (6 ττοτάβ ἴῃ αὐεβέοη ἀχὸ Ἂνϊ θην [Πο86 
δροκδθη Ὁγ Ηδρσμραὶ ἀπὰ οἴδεῖβ δ οσ δδροιΐί ἴῃς ἔπιε ἤδη ἰδ πιονεσαθηΐ ἴο 
τεδυ]ὰ τς ἰεταρὶς ννὰ8 βἰδτίεά. Οὐ. Ηρσ. 1' 5. ,γι 5. Τα ἰαβϑὲ ἵνο 
᾿οχάβ, ΓΌΣΟ 2), βϑεῖω ἴο πᾶνε Ὀεθὴ δα ἀεὰ ὉΥ ϑοΐὴδ οὔθ Ὑ80, ἔο]- 
ἰονίηρς ἴ[86 ΟΒτοηΐοϊεν, τίβῃςα ἴο τοπιϊη ἃ [Βς τεδ ες [μδί (815 ννυὰ8 ἴῃ 8ες- 
οπῃὰ αἰἱεπιρί οὗ ἴδε Κίηα.---10, ὉΠ 0.055] Μασ πουἹὰ τεβὰ πϑμῦ ὈΝΌ)5; 
Ὀυϊ δὲ ἰ5 ἔοτοδά ἴο οτηδη ΌΥ [5 τεϊεςἴοη οἱ ἴδ ἰδτίεσ ρασί οὗ ν. ν. 1ί 
τιδς Δ] ερεὰ ρ᾽ο558 Ὀς τεϊδί πεὰ, ἴἴ ν.1}} ἀρρϑδγ ἴ[ῃδί ἴδε ρσορβεῖ ἀϊβιἱπρυϊϑῃεὰ 
(ἄγος ροΐῃῖβ Οὐ Ρετίοάς οἵ ἔπιε, ἐλέσε ἀαγς5, ἐδ “ἴνιε τολεη 6 Τομπαἀα!έοη, 

Φ(. Ὁι. ς' Ἐχ. 237 ϊ. 1ο᾽ 5. εἰς. 
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εἰς., δηα Βεγε (δες ρεσίοα δείογε ἐποσε ἀαγς5, ἰ. ε., Ὀεΐοτε ἰἢς ἰοταρῖς τγὰ8 6- 
Ευῃ.---.}}2}} ΘΟ Ὠδ85 ἴῃς ἐυπυγα Πότ δηὰ Ἰσουρδουΐ ἴΠε νεῦβς, Ἔχοθρὶ ἰῃ 
ΒΟΙΏΘ (ΓΒ. ΙΔΟΒΙΪΥ οὗ Ι,.--τὐϑνῇ] γχ. (( 4. "9. 2) οἶαββθθς [ἢ]53 δΔιποη 
(δε ἐχοεροηβ ἴο {8 γυ]ς [88 Ἰοοῃ5. [8 Κ65 ..-- Ὀεΐοσε με σ 85. ἱπυρί.; Ὀὰε 1 
ἸΏΔΥ Ὅδ 5᾿ΠΡῚΥ ἃ τηϊβίακε ἔος πυῦκ), οσ, δ8 Ὁ. "5. Κ. ὁ βυρροβίβ, ἴδε 
νὉ. ΙὩΔΥ ὃς ἃ ἐγτεᾳφυεηίδῦνο. ὙΏΘ ἔοσταοσ δ] ἰἜσηδῖᾶνςο 15 ἔδνουγεα ὈῪ 
Νον., Μασ, Κιι.---11. 050 2] ΕῸσ “33. (ᾧζ. Ο68. κ" 1. .ἐ δ), ΣΝ] 

ϑοσῃδ τῶϑ8. δνα ἴδε ραυ538] ἔοστῃ ")3..---12. οὐδ γ»ν] ΤΒεβα ψοτάβ Ἵδῃ 
ΟἾΪΥ Ὀε τεηάογεοα, 85 ἴῃ Ἦ, ἐλε ςεεὰ οἵ ῥέαζε οὐ ῥγοςῥεγΐών. ὕΒς ρῆγαβθς 

ἢ45 ϑοῃ) δ πι68 Ὀδοη ςοπησοῖϊδα ψ] (ἢ [ΟΠ] ον οσουίοχί, 10) Ὀεΐης οοη- 
βαιοά 8458 δῇ δρροβὶνε οὗ γν. 8580 ν΄, ΗἸ., Κε., Κόῃ., νη., εἰ αἱ. 

ΎΒεῖο 566Π|8 ἴο ὈΣ 20 τεϑϑοῃ, δούνευοσ, ΜὮΥ ἰῃἢς νης 58ου]ὰ Ὀὲ 50 αΐ9- 
ησυϊϑῃεά. Ηδηςς, οἴδεῖβ δᾶνε ῥτγείειτεὰ ἴἰο οσηεηαὰ ὈΥ σγεδαϊηρ ΠΡῪ 
οὗν, ἠ5 δεξά, οΥ, τλοσα Ἐχϑοῖυ, ἴῃς ἰῆοσεβϑβο οἱ ἐξ σεεῶ, 5σγα]} δὲ σμγε, ὑτοβ- 
Ρεΐουβ8. 50 ΚΙβο., Νονν. Τὸ [815 βϑυρρεβύοῃ ἴδεγε 18 [Ὡς οὐ]εςοη τῃδι ἰΐ 
8 ποί βυδοίςηεὶ ονϊάἀδηΐ ἴο δὲ ἰδς 5[. οὗ ἰῃς 51]. Γείεσβ, δηὰ ἤδη ομς 
6. ἰηΐοτιηςα (δαὶ ἰἢς δηϊεςοάδηϊ ἰ5 πλνῦ οὗ ν. 11, (6 σοι! Δ οη ἴῃ.5 

Ῥτοαυςεὰ 18 οοηξυξίηχ. [Ι{ ἰ5 ταυς Ὀείετ, τ ἢ ὟΝ ., ἰο οὔδησε γ ἴο 

Ὥρν, ἴῆυ5 ρει ἰἢς ἱππεῖ σι ]ς ἐδουρῆϊ, 1 τοῦδ δοιυ ῥγοςῥεγῶγν. (ΟΥ. 

Ηο. 2531} 7ε. 211 1΄. 50 αἷΞϑο Μασγί, σάϑη., Κιι.--18. ν᾽ Τῆΐβ 
ὨΔΠ16 85 Οοουττεά οηος δεΐοτζε ἴῃ [8656 Ῥσορδοςῖοβ, νἱΖ., 'ἰπ 3.11.9, Τὶ 
838 ἰουπα, Βονανεσ, ΌΥ 8 ςοσαραγίβοη οἵ (μδῖ νεσβε ψ ἢ 24,1 τΠδι [ἃ ((ἢς 
ὯΔΙΔ6) ΜᾺ5 8 ἱηἰεγροϊδιίίοῃ. ὍΠε 88πὶ6 ἰ5 ἴῃς οδϑὲ ἴδγθὲ. [Ι͂ἢ ἴῃς πεχῖ 

ἔουγ νογβ6β8 ἴῃς ρεσϑοῦϑβ δι ἰἀγοβϑθα στὸ ἴῃς βδτὴςδ 85 ἰῃ 1815 ραββᾶσε. Βυῖ ἰῃ 

ν. "55, ΨΠοῖε ἴδε ργορδεῖ 845 ὁσςλϑβίοη ἴο γίνε ἴῃετ 8 Ὥδιηθ, πε 685 βοτὰ 

βία ρὶν “τἢς Ὠουβο οὗ Τ᾿ υἀΔ}.᾽ [Ιἡ οἴδεσ νογάβ, Ζεςβατγίδῃ ἀϊὰ ποΐ ργεαϊςὶ 
ἴδ τεΐυγῃ οὗἩ [5γϑοὶ, Ὀιϊιι βοῖῃξδ οἠδ ἔβα δῖ τ 1 βυς ἢ ράββαραβ 85 6.23": 
ἘΖ. 3,16 δ΄, τη βϑὶ πρ 8ΩΥ τείεγεηςς ἴο {δε ποτίποση Κίησάοπῃ, ΒΡ δα τῃς 

ὭΔΙῺ6 Βεῖα σψτουϊ ποὔςϊηρ δὶ ἔγοσῃ [158 βἰδηα-ροϊηΐ ν. 16 4150 πεςαεὰ 
οποηἀφίίοη. ΒοΙἢ Ὠδη168 ὅτὲ οχηϊτεἀ Ὀγ δ ε., Νον., Μασ, Κιὶ.--14. 
“ΟΝ Α ἰρϊγὰ οᾶ86 οὗ [815 υβς οὗ ἴῃς νοτὰ ψΏογε οὔα που] Ἔχρεςῖ ὈΝ), 
δηὰ ἴῃ ἃ ραββαᾶσε [δὲ οηἱγ αἰβίυγος ἴμε οοηπεςοη. (7 13 γ:..----κὐ Τῆς 
περϑῖῖνε ἰ5 ογαϊἰεὰ ὉΥ (Ὁ ἱπ Ῥασγ. δπὰ 1,οπα.---1δ. ὑπο] ὦ (Ὁ μᾶνε ἃ 
ςοηποςᾶνςε, δυΐ ἰῃς ἔαςει (Βαϊ Ὀοΐὰ Βᾶνο ἴῃς ρμῇ. ον [δὶ [ἃ γὰ8 δηϊίης 
ἴῃ ἴδε οὐσία). Ο [88 οοηϑαπείίοη, 5ε6 (68. ; 139. 2 ὦ) ---16, ΣΡ ΓΝ] 

αν Π138. να ἸΠΡῸ ὍΝ. 50 8150 .---"ὈΝ Α ρἷοββ ἴο οὐ 5ὺρ- 
ξεϑῖεὰ Ὁγ γ.. Ομ. ὅλος. ΦΗ κῃ, ΘΟΝεν. Νον., Μασ, Κι, τοῦτ. 
Τνο πι58. ρσεῆχ 1, 80 αἷβο ὦ, 1ἰ ἰ5 ροβϑβίθ]ς {μαι [ῃς οτὶρίπδὶ νγὰβ οὐτ', 
τ ὩΟ ἢ ψουϊὰ Ργδοῦς δ! ὈΣ ἃ 5βυποῦγτη οὗ ΓΝ. (Οὔ. γ" 1. 2ς: Βα. 213.--- 
11. “». Ὁ" ΝΜ] ὅ86ες ποῖς οἡ 719.----ἼὯὉνῇ Οὐὰ., στ 9 τη58., ὦ ὃ. 80 Βίἴαδ., 
ἵνε., Νον., Μεγ, Κι, ὙὨ15 πιειῃοά οὗ αἰξροβίηρ οὗ ἴπε πογά σοὶ ϊονοβ 
οὔς ἴσοηι ἴδε πεοδβϑιγ οἱ δἰτἱδυΐηρ ἴο ὩΝ5 ἘΠ ΌΣΟΙ υπναστδηίϊοα τηθδη- 
ἴηρβ ογ πποοηβ. Οὐ. (68. ὃ πτθ1. Καὶ το Ὁ 8. δ 15... ὙΒε ᾿πβοσἤοη οὗ 

τς τεϊδῖννε νγᾶ8 ρσοῦδΥ ἀπε ἴο ονεγεισῃὶ οὗ ἴῃς 5ἰζη οὗ ἴῃε δες.---ν"] 
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ὦ ΘΟ διὰ γινῶσ, τ ΒΘΊΒΟΣ ΘΟΙΤΟΟΌΥ οσ ἱποοσσθοῖγ, ἰξ ἰ8 ἐπι ροβϑιθὶς ἴὸ ἀ6- 
εἷάς, 5ἴηςς ΖΕςΒΑτΔἢ τ ϊε8 πγη" ΔΙ, ἐνθὴ δὲ (ἢς εηὰ οὗ [ῃς νεσϑὲ. (7. 
χα 419. 14. 

(4) ΤῊΕ ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΤΟΥ ΑΝῸ ΟἸΑΡΌΝΕΘ5 (85 32. 

ΤΏ ἔΔϑ8ι5 ΜΠ] 411 ΡῈ ἰγαμϑίοστηθα ἰῃπἴο 86 8808 οἵ γα]οϊοΐηρ, δπὰ 
ἴδ6 πδίοῃβ, βθείηρ ἴΠ6 Ὁ]155{] οἤδηρα ἴῃ (86 οοηάϊθοη οἵ [6 [6 γ8, 
111 σοσηα ἰο ᾿νοσβὩ!ρ ἰδεῖν σοά, (μδὶ {ΠΟΥ τᾶν 5ῆδγε 815 ἔδνοιγ. 

18. ΤὭΏε [ηἰγοάυοίογυ ϑἰδίεπιθηΐ 15 γοριαγ, ἃ5 ἴῃ (ἢ 6 ο436 οἵ [ῃ6 
Βγϑὶ νὸ ογδς]68.---19. ΤῊΘ ΡΘΟρ]ε οἱ ΒεΙίΒΕΙ, ἴῃ [Ποῖγ πηθϑβαᾶσα ἰο (ἢ 6 
Ρτεϑίβ δῃὰ ἴΠ6 ὑσορδοίβ, πιο μη θα ΟἿΪ]Υ ομο ἴδϑι, (ῃδὶ οὗ [με 6ἢἢ 

το. Οὐ, 75. Ζεοβαγίδῃ ἴῃ γ5 τοίεγβ ἴο δηοίδμεσ, ἰδαὶ οὗ (ῃ6 
βου θη τοί. [πον ἀρΡΡΟΔΓΒ (Π δὲ [Π6Γ6 ΤΟΙ ΠΟ ἔστγογ (ἢ δη ἴουν, 

[86 Βγϑί οἱ ψὶςἢ {6]] ἴῃ 2.6 Τομγίμ πιομέἦ, ΓΤ τησηυζ. [1 4190 οουὰ- 

ταοηογϑδίοα 8η ἱποίἀθηΐ ἴῃ ἴῃ Πη8] βίτυρρὶς δἱ Γογυβαϊ θη, ἴοσ ἰἴἴ ντᾶ8 
ου ἴδε πίη ἀδΔΥ οὗ [86 ἑουγί τρόπις, μδὶ 15, ἰοπψαγὰ (6 δηὰ οἵ 
7υλο, νδεδη [6 Ὀγοδοὴ τνᾶ8 πιδάβ ἰη [ῃ6 νγ18]}} δῃὰ 16 Βαδυ]οηΐδ 58 
εηίεγοά [86 εἰγ.Ὁ Οτ [δε οτγρίη οἵ (δε [455 οὗ 6 δι ι ἀπά σευνεἢ 
ΠΛΟΒ ἢ 8, 866 75 δ. Τὶ οἱ 4}ε ἐοεδ, Το οίἢ, τγᾶ8 ἰηϑευϊοα 85 8 

ΓΟΙΏΪΠοΓ οὗ ἰδ ἀδία, (6 ἰδ η(ἢ οὗ (μδὲ τηοηίῃ, ἰμδὲ 15, ἰοτχαγά [86 

οηὰ οἱ Ὠδοοθοσ, οἱ ἡ Ὡΐοἢ (ἢ6 ἴογοο8 οἱ Νουυς ΠΔάΓοΖΖαγ δγενοά 

δὲ Τογυβδίθτη ἀπά θοζδη (δε βίορε οἵ [ῃς οἰ. ὙΒΕΒ6 ἀΔΥ8 ΓΩΔΥ 
5111 θα ςεἰογαίοά, Ὀὰΐ ποῖ, 88 βεγείοίογε, στ ἢ [Δϑπρ ἀπ πιουγῃ- 

ἴηγ. ὙΠΟΥ ἃγε ἰο Ρὲ ἰγδηϑβίογιηϑα ᾿ηἴο οοοδ βίου ἔοσ 70γ απὰ ρἰαάηέ:ς, 
εὐεπ οἰμεεγζμὶ {ἐπ υαὶς.1 ΤῊὨΪ5 ρἰοΐογα νγὰ8 οαἱουϊαἰοα ἴο τηά Κα ἴμο86 
ἴος οῦλ [Π6 πιεβϑασα "γὰβ ἱπίεημἀοα ἴογρεῖ (86 ραϑὶ στ 411 118 
βυδοσίησ. ΤΏ ῥγορῃεῖ δυο γ ἔεαγεα ἰδὲ ἰξ πυῖσ ἢ τηαΚο [Π6πὶ 
ἰογρεῖ {Π ΕἿΣ γεϑροῃβ: 0115. ΤΗδί [Π6Ὺ τδΥῪ ποὶ δ δι 445 Δῃ Ἔχῇοσ- 
ἰΔύοῃ, οὈδαΐοδηςα ἴο ᾿Ὠϊοἢ Ὑ111]} ἰπϑιγο [6 ἔυ] 6] ηοηΐ οὗ {Ποῖ ποϑί 

βαησιυΐης οχροοίδίίοηβ, Βδμέ ἰουε ἱγμέδ απά ῥέαοε. ΤὮδ Ἰαίίοσ, οἵ 
οοῦΓϑβα, ἱποϊιιἀ65 {π6 (Ὠἷπρβ (Πδὶ τπιᾶκα ἴοσ ρεᾶςθ. (Οὔ ν..5.----290. 
ΤὮδ ῥγορῃοί 888 δἰγοδάυν (1,5...) ἱπεϊπηαϊθὰ τπδὶ (6 εἰπε πουϊά 
οοαῖα Ὦ θη οἴδοῦ ἡδίοηβ νου] ραγεοὶραίς ἴῃ (ἢ 6 Ὀ]65ϑἰπρϑ Ρργοιη- 

θρά ἰο (ἢ (οθθὴ Ῥϑορί8β. Ηδ πον γϑϑιπλ68 (ἢ15 ἰπουρῃϊ ἴοσ ἴῃ 6 
ΡύυΓγροβα οὗ πιακίηρ ἰξ (86 οἰἰηᾶχ οὗ 8 ργαβϑοηϊδοη οἱ [ῃ6 αὐνὶπα 

ΦΟΓ 2. 131. 7ὲ. 101 1-. {60}. 2 Κ. 2:1 16. 30. 
: 6]. Απὶ. 819 7ε. τι 
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ΡτΓογζύϑίη. δϑρϑακίηρ ἴογ Ὑδηνεῃ, ἢς 8αγ8, Τπεγε ὁμαϊ γεί σοηι 
}έο}͵65, ῬΘΟΡΙ65 ποὺν ὨΟΒΕ]ς ογ ἱπα  δογοηΐ ἰο [6 768, ευορ ἐδ ἐη:- 
μαδήαης οὕ τια5}) οἷδέος, ἰῃς οἰ[165 οἱ [Π6 .8ὲ πιεηοηδαὰ ῬΘΟΡΪα8. 

(Γ. 15. ο᾽ ΜΙ. 4.--.11. ΤΠεῖα Μ111 Ὀ6 850 ξεῆδσγαὶ θα βογη 685 ΔΙ] ΟΩ 
(8686 Ῥθορὶθβ (δαὶ 2:6 ἐμπμαδίαη5 οὐἩἨ ὁμ6 οἰ 5 μα] ρο ἰο αποίδεν, 

δαγίηρ, 1,οἱ μς ὃγ αἱ τδαηΣ ρ0 10 ἐπέγεαί Υαΐιυεθ. ΤὮδ Πη8] νοσγάβ8 

ἅτε ποῖ ἃ (ΟΠ υδ οι οὗ {πΠ6 58π|6 βρθδςῇ, Ὀυϊ ΔρΡρδγθη!ν [86 ΓΟΡΙῪ 
οὗ (Ὠ6 οπα δα άγοβϑθθά, 7 αἷδο τοὶ ρο. 

22. ΤῊε γαβι]ὶ οἵ (ἢ 5 υμΐνεγβα! ἰηἰογεϑὶ ψ1}} Ὀς6 (ἢδὶ »"22} ῥφοῤίες 
απὰ νεἶρ'ἶν παϊορς 5πα}} οοηις [0 5οεξ Υαλιυεῖι οΥ Η οεἱς ἐμ εγμδαϊθη, 
αμά ἰο ἐμπέγεαί γαδιυεῖ. ΤὨδ τηθδῃ8 Ὁ ψΐοἢ (ΠΟΥ Ψ111 566 ἰοὸ 
δρΡΡΘΔ456 Πΐπι δηἀ 5θοῦγα ἢΪ5 ἔανοὺγ 15 πὸ ἀουδὶ [86 ργεϑθηϊδίοῃ οἵ 
58 Υ θο68 ἴῃ ([ῃ6 ΠΟῪ ἰδθρὶα; ΜϊςΝ, ἱπαά ρα, [ΠΟΥ ἃΓὰ ἴο 85518ὲ ἰῃ 

θυ ]αΐηρ.---28. ΖΕὝοδαγδἢ Τςοηοϊάε5 τ ἃ ρῥἱοίαγα [δὲ 5θθβ ἴο 
δανα θθδῃ βυρρεβίοα ὈΥ 15. 45. ζ-, ὙΠΒε6 ρτοδὶ Ἵχὶ]ς ρσορβεῖ, 150, 
Ἰοοκοα ἰογναγά ἴἰο ἃ ἔπιε ἤθη (ἢ 6 σεαη!1165 σου] σεοορῃ θα Ὑδῃ- 
ψοἢ 85 [πε ἰγὰς σοά δῃὰ ἴῃς [εν ἃ5 ἢΪ5 ρδου 8 ΡΘΟΡΪΙΟ, πὰ 6 

υπάεγίοοκ ἰῃ [6 ρα58δρα οἰϊθά ἴο Ρογίγαυ ἴἢ 6 πὶ ἴῃ (Ποῖγ πον τοϊδ- 
ἴομ. Τῆα τγεϑυϊὶ να8 Βαγαάϊν πόγίῃγυ οἱ δα. Ηἱἰ5 Ἐργρίάδῃβ, ΕἸΔὶ- 
ορἕδῃ8 δηὰά δα θδβθϑῃϑ8, 858 ΠΟΥ σοπηθ, Ὀγηρίηρ (ΠΕΙ͂Γ ἙΟΒΕΥ οἱ 8 δηὰ 
ςαϑέῃπρ {πο βεῖνεβ 1 ΟΠ αἷη5 δὲ (6 ἴδεὶ οὗ [ἴῃ βεγνδηίβ οἱ Ὑδῆνεῃ, 
ἴοο ον ἀ πεν ὈΘΙΔΥ ταςΐαὶ ργἀθ δηἃ γεβεηιπιθηΐ ἴῃ [ῃ6 ἀο᾽ ποίου. 
ΖεοΒαγΔἢ 18 1.855 εχίγαναραηί. Τῆδ ὄνθηίβ οὗ [Π6 1α5ἰ {ἸΡΘΏΓΥ ὙΘΔΓ5 
να ἰδυρλι δ1πὶ γαϑροοί, 1 ποῖ ἐγ θη] 1655, ἔογ (6 πδίίοῃβ. 511]], 
ἢ οδῃηοί ἀθηΥ ἢΪ8 γε ρίοῃ οὐ ἀρδπάοῃ ἢιἷ5 ἰδ ἢ ἰπ (Π6 8] (Υἰυ Ρἢ 
οὗ Ὑδῆν ἢ ονογ 811 [α]568 ἀοἰ 68. 7,. ἐδοδο ἀαγ5, 6 5808, ἐδπ τιδη οἵ 
αἱ! {46 ἰοπρμέός ο7 [6 παδίομις 5 μα]! τεῖϑε ἐδιε σκίγί οἱ α ὕει, Ξαγίπρ, 
6 τυῦδ!] γο εὐ γοι;, [0 τὸὲ μανε πεαγά ἰΠμαὲ σοά ἐς εὐ γομ. Νοῖβ 
(δς ρΡαΐῃβ ἢ6 (2Κε8 ἰο υ86 ἴῃ6 παπιὲ Οοά ἰῃ (8 σοπποοίίοῃ. [ἢ 
{15 ἢς ἱπηϊ δα ί68 ἢ 158 6χῖ]!ς ἰοδοθοσ. (Οὐ. 18. 45. ὙὍὙΠὰα βρϑϑςοὶ ἰβ ἃ 
ςοηΐοβϑίοῃ ὈΥ 186 γχϑη 1168 (δὲ (ΠΟΘ ἢᾶνὰ ΠηΔΠΥ ἰουπὰ (ῃς Ῥονγοῦ 
δἰζοεγ ψῇοπι [ΠΟΥ δᾶνα ΕἸ Πογίο Ῥθθη ὉΠ ΠαΪγ δηὰ νδῖη]ν στορίηρ, 
(ῃ6 ΟἿἹΥ ϑανίουγ, ἴῃ [Ὡς σοάἂ οὗ ἴ!ε ΗδοΡγονν. 

18. “οκῦ. ΟΦΝΒ οπ).--- ν.] ῬΙΟΌΘΟΙΥ ἴῃς οοττοςὶ τεδαϊησ, ΟἿΪΥ 2 
ΙΩ88. αν ἴδε Ὁ]. Οὐ ἴῃς 5... δίϊεσ ἃ ρὶ. βυδ]., 3βεὲς (68. "9. 8. (ὦ). 
-τ-833Ὲ1} ὦ δά ά5 καὶ εὐφρανθήσεσθε -- Ὀγποῦι. 50 ΦΉ, θυξ ἴΠδγα βοοιηβ ἴο 

Ὁ πὸ Ψδιτδηῖ ἴοσ (ηἰ58 γεδάϊηρ.---20. Ψ] Ἦ τάς. τσ, ὦ ὦ ὅ ᾧ. ὦ Φ ἰχποσε 
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“ὐκ, ψῈ]ςα, 1 τεϊδί πε, πιυϑιὶ Ὀὲ οοπϑίσυεα 45 ἰηἰτοάυςίης ἃ βυδ)εςῖ, μοί 

ΔῊ Οδ͵εςϊ εἶδε. (. ν. Ες, τι; ΒΏΒ., ασί. ὑῶν, 8.--.Ὁ}»}] Κοηη. 

150 δά ὰ5 82. 80 Φ.---2ῦ.}} Ὁ, ΌὈγ οτωϊρ 1, πα ῖκοβ [86 ῥγίς. δὴ 
δρροβί νας οὗ Ὁ.0».---21. γηνῇ ὥβο, πέντε πόλεις͵ ὦν", πόλις πόλας καὶ 
συνελεύσοντε κατοικούνταις πέντε πόλει:.---Ἴ Ὁ] ὙΏΣ ἱπέ. δῦ5. δέϊοσ ἃ 
Βηΐϊΐε νὉ. ((. (68. 1 113. 5. δ), την ΩΝ] ὁ μὲ5 τοὺ προσώπου κυρίου -- 
ΠΝ ὩΣ ΤΜ ὈΟΙΏ ΒοτῈ δηά ἴῃ ν. 33.--ς22} 50 Ν] ὦ ἱηιγσοάυςος 1815 ΓΕΡῚΥ ὉΥ 
Ὅ5 101 γυ1, Τὲς οπὲ τοῦ! δαγ ἰο ἐπαὲ οπε.---Ἔπν. αἰνίε5 (Ὧ6 νεσβε δἵζοι 
πεν, (ἢυ5 ταδικίηρσ ἴῃ6 βεοοηὰ ἰηξ. ὥρϑ» ἀερεπάδηϊς οὐ ποῦν. ὙΠῸ 
ἡ ΠΟἷς εἰαυβε ΓΝ Σ---ῦροϑι, μος ἢ βου ῥγεςεάς τὐσπῦ, ἐβ ὑοῦ Ὁ] ἃ 
εἰοβ5. (ὕ. ν. 3.--22. ὉῸ» ο0] ὦ, ἔθνα πολλὰ; ζ, 1)»2 2 1.29, 85 ἰπ 
]6. 2ς: λη7.--28. δὴν] 5ε6 ποῖθ οὔ ν. 39.-ΊΡΥ ΠΣ] Ἐδδυϊηρῦνε, δὐΐοσ 

(δες ἰοης ἰηϊεσνεηΐης βυθ͵εεῖ. ΟΥ̓ Ὅτ. 1 "17. ποίο- 50} (ὦ (ὃ τεπαογ 
ἴδε 51. 25 ἰξ ἢ τεσ 85., δυἱ δἵ {πε δηὰ οὗ ἴδε νεῦβε (εχο. 06Α) μανε (δε ρ]. 

-οὐγον] Ααὰ 5", νὶτῆ Δ πη55. δηὰ  Ἦ ᾧ ὕ. 



ΤῊΗΕ ὈΑΤῈ ΑΝῸ ΑὔΤΗΟΒΒΡΗΙΡ ΟΕ ΤΗΕ 

ΕΓΟΟΝΏΌ ΡΑΚΊ ΟΥ ΖΕΓΠΑΒΙΑΗ. 

ΤὭΏε ὈΟΟΚ οὗ Ζεοβαγίδῃ, 50 ᾿δ] δ, οοπίδϊ 8, θθϑάθϑ [86 αἷρδὲ 

οδδρίεγϑ πηίνογβα ν δι θυιϊξοά ἰο [ῃ6 ῥγορδεί οὗ [δὶ πᾶπης, 5ὶχ [ῃ6 
ογριη δηὰ διίμογβῃῖρ οὗ ψῃϊοἢ ἢᾶνα Ἰοηρ Ὀδδη ἴῃ ἀϊβριῖθ. ΤὮα 
αιεβίίοηβ ἤθη δηα ὈΥ̓ ψῇοτὰ ἴΠ6Υ γεγα τυτ 6 ἢ πηυ5ὲ ἱμογείοσα Ὀ6 

ἀἰδευβδοα δηά, 1 ροϑβ10]6, βδεί[]6α; Ὀυΐϊ βγϑί 1 ϑθθβ ΠΘΟΘββαΓΥ ἴο 

(Δ1κ6 ἃ ΡΓΟΙ ΙΓ ΠΔΓΥ βυγνου οὗ (6 οοηίΐοηΐ οὗ (6 σμδρίογϑβ 45 ἃ ψῇοϊο, 

δΔηἃ Ἔβρεοΐδ!!γ ἴο ἰμχαυῖγε ἰηἴο [Π6 σοπα! οῃ οἱ (Π6 ἰεχί ἃ5 ἰξ 8845 θδθ 
{τδηϑιηἱ 64 ὈΥ (ῃς Μαβϑογοίοϑ. 

δι. ΤῊΕΞ ΒΘΤΕΌΟΤΌΒΕ ΟΕ ΟΒ58. 9-14. 

Τῆσ πἰπίῃ οΠαρίεγ Ὀορὶμϑ ψ] ἢ ἃ πνογά, ΣΦ, ϑοπγοιπι68 το ἀθγεὰ 
δωγάοη, Ὀνΐ ΤΟΤΕ ΠΟΥΓΘΟΙΪΥ τἠεγαμοε, ὙἈ]ΟΏ γα Ό ΠΥ ἀρΡΘδΓβ ἴῃ 
{{|65, Ἔβρϑοίδ!γ ἰῃ (Ὠ8. ὈοΟΚ οἱ βαδῆ. ΟΥ̓ 1τ3' τς, εἰς. [{ [88 
ΦΘΏΘΓΔΙΙΥ Ὀδοη τεραγάθα 85 50 864 ἴῃ [198 (456, Δη4, 5'πσα Δηοῖ 

ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ τ᾽, ἃ5 (ἢς ΕΠ6, ΟΥ ἃ ρᾶτγί οὗ ἰΐ, οἱ «8. ρπι1. ΤἬυ8 1 Π858 

ὈΘΘῺ ΟἰβίοΙηΓΥ ἰο αἰνά6 ϑεοοημα Ζεομδγίδ, 45 1ἰ 18 οδ᾽] θά, ἰηΐο 

ἴνο ρᾶγίβ, θᾶςἢ οἵ ψῃϊςἢ 885 ἴῃγοα σπαρίογϑ, ἀηα, ργορδῦὶν ὈΥ δοοῖ- 

ἄἀδηΐ γαίμοῦ (ἤδη ἀδβίρη, ἴῃῈ βᾶπ|6 λυ ΟΣ (46) οὗ νεῦβθβ. ΤῈῈ 

σεμυΐποηοβα οὗ 12, Βου νΟΓ, 8 ΠΟῪ ὈΓΘΓῪΥ͂ ΚΘΏΘΓΑΙ αιυοβοπαά. 
Ιῃ 115 ῥγδϑοηΐ ἔοστῃ ἰξ 15 αυὐίε ᾿ηἀοἴθῃϑ0]6. Μογθϑονεσ, βίπος (ἢ 6 

πιο οὗ Επα]ὰ ἴΠογα ἢανα θθθὴ ἴμβοβϑα ψῆο δᾶνα οἰαἰπγοά (Πδἱ 137: 
18 ([ῃς ςοποϊυβίοη οὗ 1τ΄ ὅ-. ΟἿ οδηποῖ, ἰμογεΐογα, ἴα ἴου σταπιθὰ 
[86 οογγεςίη688 οὗ (ἢ Μαββογεῖς δυγδηροπιθηΐ, θὰϊ τηυβὲ ΓΘΟΡΘα 
(86 886 δΔηἀ τᾶ Κ6 ΟΠ δ᾽85 οὐ ΔηΔΙγ515. 

Τὶ ταυϑί θῈ γοῃθ ρογοα (δἰ [6 4 οϑΕ ἢ σΟΠΟΘΓΠ8 {Π6 ΔΙγδηρθ- 
τηεηΐ, δηά ποῖ (ἢ6 δυϊδβογβῃ!ρ, οὗ [1656 ςμαρίεγβ. ΠῚ (ηἷβ ἀἰδίης- 
ὕοη 185 Κερί 'π΄ τη, ἴθ γα Μ1}} ποῖ Ὀ6 πηυςἢ αἰ ης ΠΥ ἴῃ ἀφδοϊάϊηνσ 

218 
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(δι, νυ βδίονοῦ τΔΥ Ὀ6 [Π6 ο856 τὴ (ἢ οἴ ΠΟΥ, ΟΥ ΔῺΥ ρατγί οἵ (Π ΘΠ, 

(ἢ ἢγβὶ ἰἤσοα οδμδρίογβ ἴοσὰ ἃ στοὺρ 1} ΠοοΘΔ]6 ροΐῃί5 οἱ οοῃ- 
(Δεῖ ἀῃὰ οοπποοοη. ΤὨυ5 (6 “4150 οἵ οἷ οἰδΑΥγ ἱπάϊοδίοβ (Πδὶ, 
ΜΈΏΟΘΝΟΓ ΠΊΔΥ μάνα τε τοη (Π6 ργοοθάϊης νογϑθβ, (Ὠ6 διιίδῃοσ οἱ [815 
οὔθ ἱπίεπάδα ἴο σοηπδοῖ (6 πὶ 1} ταὶ ἔο]ογ8. ΤὨΘ οοπηθο- 
ἄοῃ δείνοεῃ οἷ Ζ- δηά το΄--ττὖὸ 15. ὉΠ βία Κα 016; ἴοτ, θεβἰ4658 (ἢ 6 
Γείεγοῃςαϑ ἴο [5γ86] ἴῃ ΟΠ ῥα 58δρθ8, ἴῃεσα 18 (6 Ρθου 8 τηθί τ 8] 
ἴογτῃ ἴῃ ψ Ὡς ἢ (ΠΟῪ γα οαϑὶ ἴο πλᾶσκ (ἢ 6 Π} ἃ5 ρασγίβ οὗ Οὔδ οοϊῃροϑβὶ- 
ἄοῃ. ΤὮΘ σαϑί οἵ οἢ. τσ 85 μοΐ [Π6 58Π16 [ΌΓΙ,---ἰῃ δςί, τηοϑβί οἵ ἰξ 

15 υἰδίη ργοββ,--δηά ἰἤογα 15 γοοῖὰ ἴοσ ἀουδὲ τ θοίθοῦ 1ἰ 15 [Π6 οσΚ 

οὗ (8ε 84:16 Δυυί ΠΟΥ ἃ5 [86 ἢγϑι νϑγϑθβ; δ 11: ον 6 Ἐν οὐνεβ 115 ργεβ- 
οηΐ ροδβίοῃ ἴῃ (Ὠ6 Ὀοοΐκς οὗ Ζοοδιαγίδῃ ἰο (Π6 δος μαΐ, κα τοῦ, ἴὶ 
885 ἴογ 15 βιι᾽]θοὶ τογίΒ]655 ΒΒ ρΒογάβ, ἀπὰ 1327. βῃουϊὰ 6, ἀπὰ πο 
ἄουδὶ οΥίμα!ν πτὰ8, αἰἰδομοα ἴο 'ξ ἔογ (Π|6 84Π16 γϑᾶϑβοῃ. 
ΤΒ5 ἴαγ ἴΒοσ 85 Ὀδδθη 8 ἰγδοθδῦϊα υηἱϊγ. Ηδζο, Βονονεσ, 

ἴδογα οοπ658 ἃ Ὀγεᾶῖ, δῃὰ ἴτομι (ῃ18 ροΐπί οηνγαγὰ (Π6 τηάγκ5 [Πδὶ 
δᾶνα Ὀδθῆ ποίθα ἃσγὰὲ σοῃϑρίο οι ϑν ἀρϑοηῖ. ὙΤῺΘ διυίμογ οὗ 12, 
(πεγοΐοσο, βοσονοῦ ἢς τψγᾶ8, νψὰ8 56 6ἀ ἴῃ ἱπίτοἀυοίηρ ἃ πεῖν {{|6. 

Ι ϑυσραϑίβϑ ϑενοσγαὶ αυοϑίοηϑ. ΤῺ6 ΟὨΪΥ ΟἿΘ ψεγῃδηα ἴο (6 ργεβθηΐ 
αἰβοιιββίοῃ 8 ψβοῖμογ (15 {16 οονοῖβ [ἢ 6 τοϑὶ οὗ (6 ὈΟΟΚ, 137. οχ- 
ςερίεά, οΥ, γδίῃεσ, βοῖβοσ [Π6Γα 18 8 ςοηποϑοίοῃ δεύχεεη [ῃ6 ραγίβ 

οἵ [15 ἰδίίεσ ἢ] 5: πΆ}14Γ ἴο (8δὲ Ὡς ἢ ἢ45 Ὀδεα ἰγαςεά (Ὠγουφσῇ (6 

Βγεὶ ἰἄγοα οδαρίετβ. ὙΏΘΓΘ 8668 ἴο Ὧ6 δυο ἃ οοπηοοίοη. Αἱ 
ΔΩΥ Γδαῖδ, [6Γ15416 1 15 ργοσηϊηοηΐϊ (γουρθοιιϊί 48 ἃ σοηίγα οἱ ἰπίογοϑὲ 

ἃπα δηἰεϊραιίίοη. [ἢ 1255 (818 σδηίγαὶ ροϊπί 15 ἴοσ (6 {της Ῥείηρ 
ἰοϑὶ α'σῃῖ οἵ, Ὀυὲ [86 Ρμαβϑᾶρβ οϑὴ ΒαγΟΪγ 6 ἀχρίαϊηοα ἐχοαρὶ ἃ5 
βιρρεβίοα ὈΥ 12', σεῦ 186 Βοιι86 οὗ Πενία δηὰ (6 ἱπῃδ δι 
οἱ Τἐγυ.54 6} ΔΓδ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τη Ποηθά. ΤῊ]5 δείηρ (ἢ6 “8456, Οοη6 
ΠΛΔΥ 511 βεραγαίθα ϑεοοηα Ζεομδγδῃ ἰηΐο ἴγοὸ αἰν βίο, (ἢ ἢγϑί 
(Ομ βἰϑηρ οὗ (8. 9-11 δηὰ 137, δῃὰ (δ βϑοοπὰ οὗ 14'-13} δηά 14. 

ἴῃ 186 ἄγβί αἰνιβίοη ἴη6 ἢγϑι ὈΓΘΔΚ Πδίυγα  σομ65 δῇίοσ οἷν, 
ΤὨδ ῥἷδςα ἴογ (ἢ ϑεςοηὰ 18 ποῖ 850 ΘΑ ϑΞΥ ἴο ἀδίεσιηηθ. ὙΏοα γα 
ἴδοϑε ψῆο Βηἃ ἤοπο Ὀεΐοτγο ἴΠ6 οηὰ οἵ οἢ. το. [ἰ 8 υδϑιιαὶ, Βοτγανογ, 

ἴο πηᾶῖ οης δ (ἢ εηὰ οἵ οἰ. ο οΥ δἴίεσ τοῦ. ΗΣΖίς πλδῖθ8 ομδ δἱ 
οδοῖ οὗ (656 νο ροϊῃηίβ. 80 αἷβϑο Ἦ6., Νον., Μαγίὶ, ο αἱ. Τῆβ 

τηδί(οΓ 8 τὁὸ}} ρυΐ Ὁ. Κεῖ: “ΤΒδ εἷοβε οοῃηποοϊίοη Ὀεΐνεεῃ ν. Ὁ 
Δη( ν. ἢ 5βῇονβ (μα τ 1 ν. ἡ [ΒΕΓ οομητηθηο65 ἃ Πονν ᾿ἷπὸ οὗ [Βουρῃϊ, 
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ἴογ νι ῃΐςδ, δονγενοσ, οὗ ργαραγοβ (ἢ 6 ψὰγ.᾽ ΤὨΘ (Ὠἱγά ϑεςϊίοη, (ῃοα, 
Βαρίἢ5 ὙΠ τοὺ. [{ που 65 ταὖπἢ, ἰοῦ (1) [8656 1451 νϑῦβθβ δανα (ἢ 6 
88 Π|6 ΤΠ ΘΓ104] [ΟΥΠῚ] 8ἃ58 ἴἢ6 Ργοοθαϊηρ, δῃὰ (2) (ΠΟῪ Ιοϑς 411] 5ίρητδ- 
σϑΠ66 ὕῃ1655 [ΠΟῪ ΔΓΕ 80 ςοπηφοίε. ΤὮ6 δᾶ Π|6 ΤΏΔΥ δα 5414 οὗ 1427: 
ἴῃ ταϊδοη ἴο 11. [Ιη Π15 οὯ56 (Π6 ἕδοϊ (μαΐ, 85 ν. Ογίθηθεγζ 
Ροἰηΐβ ουἱ,Ἐ α1τἾδ 15 ἃ ρᾶγα]16] ἰο ΕΖ. 3.45 δῃὰ 17 ἰο ΕΖ. 345 σοῃβττηϑ 
(86 ἱπέεγεποβ ἔγοτι ἴογιῃ δηά ϑιθήθοῖ. [{ 18 βιρεβίθὰ {παῖ (ἢς 
ἰτϑηϑίογ οὗ 137 5: ἰο 15 ργοβϑεηξΐ ροβϑί ἴοῃ ἴῃ (86 Μαββογείο ἰεχί νγὰβ 
οσοξϑίοηοα ὈΥ ἃ ἰδπεϊεα τοϊδου δεῦνθοῃ ἰξ δῃὰ οἷ. 14. Ῥεῖ- 
ὯΔΡ05 ἰῃἢς τονῖβοῦ ἰδουφσῃϊ (μὲ [6 σδρίυγε δηὰ ἀσδίτιςοη οὗ [ἐγυ- 
83816π| [ογοίο]ὰ ἰῃ 14} νγὰ8 (8 δεγν {τἰ4] οὗ τ2΄. Ἰγμδίανεγ τοὺ μᾶνα 
Ὀδοὴ [Π6 Γαάβοῦ ἴοσ 1ἴΐ, (Ὡ6 ορίηΐοη (ἢδὲ συ ςἢ ἃ οὔδηρεα ἢ45 Ὀεδθῃ 
τηδά6 15 συ] Εν Πε6] ἃ δηηοηρ ὈΪ0] 1.41] βοβοΐαγβΣ ὉὨΘ τετηδίπαογ, 
δἴϊον τῇς τϑηουαὶ οὗ 137 7", ἡδίυγα! γ ἀἰνίά465 1|561{ ἰμίο ἔνγο 86ς- 
ἤοῃϑ, 1:'΄-13 δηὰ 14. 

δ.2. ΤΗΒ ΤΈΧΤ ΟΕ ΟΗ5. 9-14. 

Τῆς ἰοχὶ οἵ (ἢ β8ϑοοηά, {πὸ (δαὶ οὗ [ῃ6 δγβί, ραγί οἵ (8 ὈοοΚ οἵ 
Ζοομδγδἢ ἢ88 ὑπάσγροηα νδγίοιβ σἤδηροβδ, ἰἰΘ ΠΕ ΟΠ4] ΟΥ υηΐη- 
ἰοπιοηδὶ, ϑοῖς οὗ ψ ]οἢ ΑΓῸ οὗ σοηΒί ἜΓΔΌ]6 ἱπηρογίδηςθ. ΤὭΕΓΕ 
5661 ἰο Ὀ6 τΊΟΓΘΟ οὗ {861 ἴῃ (ἢ ἢγϑί ὕνο οδαρίογ [ἢ Δῃ ἴῃ [86 γε δ] η- 
ἱηρ ἴουγ; Ὀπὲ (ἢΪ8 πᾶ 6 ΟὨΪΥ Ὀδοδιιβ6 (Π6 ΓεσΌ ΔΓ οὗ [Π6 τη γίδ τα 

ἷπ 9. τρᾶῖκο5 ἰΐ δᾶ 51:6 γ ἰο ἀσίοςϊ ἴ[Βοβ6 (Ὠαἰ ἢανε Ὀδδῃ τηδάδ (ἤδη ἴῃ 
(ἢ ῥΓοββθ, οὐ 1655 γερί! δ ΡοΟΘΓΥ, οἱ (86 οἴδεῦ σμδρίογσβ. ὙΠΕΓΕ γα 
Ποῖα, 8ἃ5 ἰῃ ΕἸγϑὶ Ζθομδγδῆῃ, 8 ὨΌΠΡΕΓ οὗ οᾶ5658 ἰῃ ψΏΪΟὮ ΤΏΟΓΘ ΟΥ 

1658 5ἱσηϊοδηΐ Ἔοχρ δηδίίοηβ αν θθεη δα θά. 866 16 ρῆγαϑε “"1ῆ6 
Βοιι86 οἵ Τ᾽ ἰὴ το ΤὨΕ Ϊαϑὲ ψογάϑ οἵ οὗ ᾶγε οἵ (18 οβαγδαςίεγ, 
δηὰ ργοόρδῦϊυ, 4190, [86 ρῆγαϑε “δζαίηϑί (Π6 3018 οἵ ὕες" ἴῃ 
οἷ; δηὰ {86 5βἰδίεμηθηΐ “8 {1167 οἵ (86 501] ἃπὶ 1 ἴῃ 12. Τῆς ἴῃ- 
ϑίδῃςθϑ οἱ ὄχρϑηϑίου ἃγα ΓΟ ἢ ΠΊΟΓΟ Ὠυηθγουβ. [Ι͂ἢ 80ΠΊ6 ΟΆ 563 
ψ 0016 νοσϑο8 ἢν Ὀδοη δά ἀδὰ. ΤΠο [ο] οί ἀγα ροοα ΘΧϑτΏρ]65: 

ἴῃ οἷ, “ἴῃ νι ϊοἢ ἴΠ6γα ἰβ ἢ νδίογ᾽"; ἰπ τοῦ, “ἴογ 1 αν γοἀθεπηθα 

(866; ἴῃ 1:22, “δηὰ ονεσ [088 ν}}} ΒῈ Ὀ6 4150 ἴῃ (Π6 8ἴεζε δραϊηϑὲ 
7εγυβα]θπ).. ὙΠΕΓΕ ἃγα οὶ ΠΊΔΩΥ ἀρραζγεηὶ ζοσγοοοῃβ. ΤῈ 

4 δίς Βεοειον δεῖς δος Βυονε: δοοδονία, «3 }. 
{ν. Οτίερθεια, 88.5., ςς. 1. ὃ0 ϑιΔ., ἾΝε., Νον., Μασ, Κὶι., « α]. 
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τηοβὲ ΠΟίΐΔ0]6 5 ἰῃ 125, ΏΟΓΕ, ἃ8 Μ1}} Ὀ6 Ἔχρ  αἱηδά ἴῃ (6 ογοδ] 
Ὠοΐα5, θοῦ Οὴ6 858 Ὁπαογίδθη ἰο ΓΕΙΠΘΑῪ Δ ΕΥἾΤΟΥ ὈΥ ἃ Ἑ(ΟΡΥΪϑῖ. 

ΤῊΘ ζο]ονίηρ ἰ40]6 οοπίδίῃβ 81} [ἢ 6 σβδηροβ [μα Βᾶνα Ὀδδη ποίεά, 

διγδηροα ἴῃ 5.0} ἃ ΨΑΥ 88 ἴο 8ῆον δονν (86 ἰεχὶ βῃουϊά θ6 γεϑίοσοα 
ΜΉΘ Ώ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ. 
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9,1. 

2. 

ΓΕ 

4. 

ό 

δ. 

7 

τό. 

Σή. 

ΖΕΓΗΑΕΒΙΑΗ 

ΤῊΗΕΒΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΙΑΗ, ΙΧ-χΧιν. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΒ. 

υκσ.--τῦον 

ὝΣ 

ΤΈΟ δητσο νοσβα. 

ἿΣ Ὁ ἼΝ. 

ὙΘ ΟΝ ὍΣ "ΠΧ Ὁ 

Ὁ Ἴ22 ἢ» 

4) ΜΝ 

ΦἸΟΣΜΥ ὁ ΓΊΜΩΣ 

ῬΌ9 

ΤΏο δηξσζο νοσϑο. 

ΟΜΊΘΘΙΟΝΘ. 

ὭΡ ΔΙΕΣ ἸΝΥΣ; ΠΣ 

δΔίζοσ Ὕ). 

ἘΈΒΟΣΞΒ. 

ΟἽΜ 1" ἴοσ ἽΝ 

ῬΟῪ ἴογ ἸΘῪ (Ὁ); 

ΝΜΩ ἴογ ηδν3. 

ΠϑΚὉ ἴοσ Π3ΞΌ. 

ΣΣῚ [ΟΥΓ ΓΥΣΠῚ, 

Ἰ2[}7.2ὃὺςν ἴοσ 29. 

2,3 ἴοσ "22. 

ἸῸΣΠῚ ἴοσ 58. 

ν5 ἴοσ 5. 
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ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΒΙΑΗ, ΙΧ-ΧΙν. 

ΑΣΌΙΤΊΟΝΒ. 

ο, 1. απὰ αἱ! ἐδ ἐγέδες οἵ 
1εγαεῖ. 

2. Τγγδ. 

8. 

4. 

5- 

ό. 

η. 

1ο. 

ΣΙ, τᾶ ΜΟ τυαίεῦ ἐπ ἐΐ. 

Σ2. 7ογ ἐγομδὶε; ἰο-ἀαγ, 
αἶεο, 1 ἀεοίαγε. 

11. ἀξαὶμ5έ ἐδ 5055 οἵ 
Υγαιυαη. 

14. γεα, ἐδ Τιογά. 

:ς. οἵἤἨἩ Ἡδοεῖς; ἀευοι 
απάᾶ; "ἶκε α δοιυί. 

τό. 

Σ). Ἴδα οπεῖγο νοῦβα. 

ΟΜΊΒΘΙΟΝΒ. ἘΒΒΟΒΞΒ. 

ἐπα γε οὕΓὈἩ πᾶν ἴον ἐδδ 
οὐἑἕες οἵΓὁἨ Αγαηι. 

ΡΪ. οὗ δίοοὰ ἴον 835.; ολέδί 
ἔον 7α» εἰν. 

ἴ)|οιν απ ΟὟ ἴοτ ὧἡ 
ομέῤοεί. 

δὲ ιυὐὴ!], ἴον 1 ευἱϊ, ἀθ- 
δέον. 

γείωγηε (ἰταν.) ἴοσ απᾶ 
«4λαὶ]} γείμγη. 

ΤᾺΝ ξοης ἴον ἐξ βοῆς οἵ 
Υαοιυαη). 

απὰ ἐμὸν 456} γαρε ἴοι 
δἰοοά. 

ον ίοτν κα. 
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ΤΗΕ ΤΕΧΊΤΊ ΟΕ ΖΕΓΒΑΕΙΑΗ, ΙΧ-χῖῆν. 

ΑὈΌΙΤΊΟΝΒ. ΟΜΊΙΒΒΙΟΝΒ. ἘΒΒΟΒΒ. 

10,1. ϑφθΌ Γρ9 | 

2. Ἰ)ΌΓ).--- ΓἸΘ Ὁ ΠῚ ὙΌΣ ἔος ὙΨΌΣ, 

3. ΤΣ ὮΝ ΓΉΝΩΣ 
ΠΌΓΘΌΣ «ΤῊΣ 

4. ΤῈς δηίγε νογβα. 

5. Ὁ ἴον 805. 

6. ὈΣΡΜΉΞῸΝ 52 ὈΓΊΣΟΥΙ ἴοΣ ὈΓΟΨ ΜΙ, 

΄. δ)» ἴοσ ὅδι, 

8. ὈΠΥῚ 39 

9. νον", ὈΡΝΜΙῚ ἴοσ ὈὟΝΙ; 
ΠῚ ἔογ ΠῚ 

1Ο. 729), 
ΣΙ. ὉΔΌΣ Ὁ"2 ΠΟΠῚ 

12. ΤΕ δηςίγε νεῖβα. ὈΓ22) ῸΓ ὈΠΊΣΣ; 

Ὁπρν ον ῥύπον, 

Ι11. 

3. ὈΓΥΝΚ [ῸΓ ὉΠ»). 

4. “πὖν ἔογ ὃν, 

5. ΟΝ [οΓ ΤΟΝ; ὝΨΡΝΙ 

ἴον ὝΨΗ; ὈΛΡῸ ἔοτ 
Ἰγ)9 Ἃ. 

6. 
᾽. - ΣΡ 150 ἔον 329250; ὉΠ 

ἔοτ Ὁ 55. 

8. Πν---ἼΠΙΣ ΝΜ} 
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ΤῊΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΖΕΓΗΒΑΕΚΕΙΑΗ͂, ΙΧ-ΧΙν. 

ΑὈΣΙΤΊΟΝΘΒ. 

1Ο, 1. ἐπ ἐδ {ξηι6---ταΐῃ. 

4. Υεα, ἐμέν τῥεαΐ-- 
(ΟΡ, ΓΟΥΊ. 

4. φΓ Ηοσίς; ἐδ: βοιιδε 
οἵΓὁἨ «“ωάδσᾷ; ἐμ 
«ὐαγ. 

4. ΤΊ ΘΌΓζα νοσβα. 

δ. 

6. 70γ] α»ε---ἐδέηι. 

΄. 

8. ον 1 δμανε γε- 
ἀεενιεα ἐδέη:. 

9. σπὰ ἐμέν 5παὶΐ γέα 
-- Τείμγη. 

10. απᾶ 1,ἐδαηοη. 

σι, Απά κε τιυὴϊ! σηεἷε 
--τιυανες. 

12. ΤΏ δηϊίγο νογϑα. 

λ. Ῥαΐ, ογῥγε5:---ὐδ- 
υασΞίαϊεά. 

ἙἘἙΒΒΟΒΦ, 

πουεά ἔοτ ιτυεγε ςοαϊεγεά. 

ἐμ ηηἶ7ὲε ἴοτ αΣ τὲ τοῖγὰ 
φιῖγε. 

ἢ δυιδίχυουνοσα ἔογ 1] 
ΟἿ] ξυεη γεςίογε ἐμ 6». 

σμαὶΐ ἐαιμ ἴον απὰ «Ναὶ 
ἐχεΐ. 

σοιυξά ἴοτ ςοαἰεγεά ; ἰέυέ 
ἔος γέαγ. 

αμὰ 1 υυὴὴϊ γνιαξε ἐζέηε 
νεὶρῆΐν ἴοτ απάὰ ἐδεὶγ 
τΐρἧΐ (ἐπαἢ δε); τυαὶξ 
ἴον μαξε ἐλεεῖ δοαςί. 

εἰονν ἴον βαξέμγε. 

π᾿} Οοα ἴοτ ἰὁ0 ηι6. 

δαγ5 ἴοῦ 5αγ ; ΔΌΒοΓπιδὶ 
ζου οὗ νῦ. δὲ γέρο 
ἐκεῖν, τοϑϑβ. ἴοσ ἴδ. 

ἐδπεγείογε 456 ῥοογεξέ οἵ 
ἔος 436 ἰγαάεῦς ἐμ; 
δῖμ6675 ἴοτ δομάς. 
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ΤῊΗΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΙΔΛΗ͂, ΙΧ-ΧΙΝ. 

ΑὩὉΘΙΤΙΟΝΒ. ΟΜΊΘΘΙΟΝΘ. ἘΒΒΟΒΒ. 

.͵. 1 ᾽-----΄ς-ς--΄--ς-ο.-
.--- 

ΣΙ. 

13, 7. ΓΊΜΣΣ σῷ ΚΣ 

8. 
9. 

12, 1. Ὀμυεκ Ὁ 

4. ὈΨΥ.--Ὅ}} 

3. νι πο Ό ΚΣ 

4. »»ὸνν 

ς. 

6. (οὐνϑνν3)-ποῦν 

ἢ. 

8. 

ρν δἰίεγ “ν΄. 

ἡ δοΐοτο ΟΝ. 

ρπῦ ἔοσ ρπῦ. 

Μ} 15 ἔοτ 5.)»2)5. 

ὝΡΔ ἴοσ ὙΠ μῆ, {πος; 

ΟΡ ἴῸΓ ΓᾺΡ". 

γε ἔοσ ϑνμ. 

ὨΥΤΠΣΣ)Σ ἴοσ ΓΎΠΟΣΣ; ἍΣ2Σ 

ος ΡΣ; ΠΩΥΣΣ ἴοσ 
ΠΣΩΣ, ΟΓΥ ΠΩΡΎΝ; 

ἸΟΟῚ ἴου 1 »Ὸ) 

ὑκο ἔοτ ὑνηι δ, 

ἽΠ ἴοσ ΠῸΝ ΟΣ 55 τ τἢ- 
οὔ Ὡν; ΟΣ ἴογ 
δ. 

ΨψῸ" ίοσυ ψυ. 

ᾧ» ἴοσ ὃν. 

οὺκ ἴος ὌΝ; 39 

ἴον "3. 

οῦμ ἴοσ "ὴ. 

ὩΣ ἕο ΘΚ; 29 
ἴον "37". 

59» ἴον "30... 

οϑό ἴον Ὡψυ; ὃκ ἴοσ ὃκ; 
ὉΠ ἴοτ ἸἼΌΠΙ, 

͵.ι..͵͵ΝΝνΝνννϑν...νϑ.  Ὅϑνν5νϑθϑθὃὃῦὃθὃ95.ς-. Ἐς. -πὈ7 :7ὐοὠἠὖΌὗ͵7Ἃ τ΄ -ΓτΓὈἬὈ-.-Ὃ)᾿σ᾽ε 



11, 10. 

χὰ 

6. 

ἢ. 

8. 

9. 
1ο. 
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ΤῊΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ, ΙΧ-ΧΙΝ. 

ΑΒΘ ΙΤΙΟΝΒ. 

. 566α8-- ο9,-ς. 

. Αι ογαεΐε---]«γαεὶ. 

. αμὰ ονέῦ μάαΐ 
--ΟοΑ)εγωδαΐίδηι. 

. αμα {δέγε ς«παϊ δὲ 
εαϊλεγεά--εαγίλ. 

. ασπμὰ ὠῤοηῃ δὲ 
δοιδε---ἐγες. 

δι 7εγμδαΐενι--- 
(ἡπ .7εγμδαϊδη). 

δίψῃ οἱ ἴῃς δες. 

ΟΜΊΙΒΒΙΟΝΒ. 

“καὶ 71αὲ} αἴϊον Ξιυογά. 

Τλεη Ὀεΐοτε τοί! ] 5αγ. 

ἘΒΒΟΒΒ. 

Ἱττορυϊδσ ἴοστῃ οἱ ἁ ἱἰηΐ. 
(ὀγεαξ). 

Τῆεη ἐμ6 ῥοογεεί οἵ ἴοΣ 
ἐδ ἰγαΐύεῦς ἴῃ. 

ῬΟΠΟΥ ἴον ἐγεασωγ. 1 
λαυε, ἴος ἐδποιε δαςί, 
δεεμ ναϊιεδ. 

Ἵττερς. ἴοστη οἱ δα). ()7οοἷ- 
15}) 

Τλοϑε ἐλαΐ αγέ, ἴοτ ἐξέ ομε 
ἐλκαὶ ἐς, δεὶμρ ἀδείγογεάῶ; 
ἐπε γομμᾷῇ ἴοτ αμὰ ἐδ 
οης ἐπα ἐς ινυαμεγίηξ; 
ἐπε ομὲ καὶ Ξτωγυΐυει 
ἰοτ απά ἐμὲ ομε ἐξα! 5μ7- 
υ͵υείβ οὐ μωρρεγεί; 
λοοΐς ἴοτ ἰερς. 

τσογί 1655 (ο7 τοογίδ]655- 
655) ἴοΥ 7οοἱἕς}. 

5116 ἴοῦ 1 εὐἱί ετϊδ; 
ΡὈσῖς. ἴος δα]. (ἐμίβ 
ο"μ 5). 

αμά Ὀείοτε ας. 

αφαΐηϑέ ἴοτ ἰο. 

εἰίεῖς ἴον ζανιΐ τες; 
δίγεηρί 707 τὴς ἐπε ἴμ- 
μαδἠαπμίς ἴοτ σἰγεη βίδ 
7ρον με Ἰημβαδήαηι!ς. 

εἰϊοῖς ἴον 7α»εἰϊες. 

νΞιἴοτ ας αἱ ἤγει, ἱπλαδ- 
ἑΙαμπὲ ἴοτ ἐμλαδίίαμς. 

ἐἑμδαδίιαμέ ἴος ἱμλαδῥο 
ἐαηπέξ. 

ἡμπαδαηξ ἴίος ἱμδαδὲ- 
ἑαμπὲς ; »ὸ ἴον κῆρι; τη. 
ἴοσ θη. νῦΌ. (γγίενε). 
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ΑὈΘΙΤΊΟΝΘ. ΟΜΊΘΘΙΟΝΞΒ. 

ΙΔ. 29 ὈΓΛ ΩΣ) δἴζοσ Ἴ25ι, 

. ὨΊΝΜΩΣ 2 
3. 
4. ἸΏΝΩΣἽΣ ἫΨ δέξο γρϑδν. 

5. 2 Μ-ῦκ 

“-“αὐὐκκ ἸΜΊΣ ΌΝ2 

ὈΛΠΙΣ ἍΣΣ :ΟἽΡῸ 

ς. ππ-πΌΓΟΣ ἡ είογε ὅ9. 

ἡ. Ὀνυδ-το ΝΥ 

8. 
9. Τῆς δητἶγο νοσβα. 

1ο. ῦν -Ὶ 

ΙῚ. ἼΣ 50 

ἘΒΒΟΒΘ. 

ΓΊΠΡΘΟ ἴογ ΓΟ ἵστα. 

ΒΟΘῸ ἴος γαρθρ ἵστῖςς. 

γνατ ἴοσυ πικογῦ. 

ὭΣ ὈἽΝ ἴῸΓ Ὁ) ΔΟΊΝ. 

Ὁ [οστ΄  ἼΣ. 

ὍΝ)» ἴοσ 105. 

ὉΠΌΣ ἴογΓ ὉΠ); "ἍΠ ΚῸΔ 

οτ 1652; χη ἴογ Ὅτχν; 
πὺκ ἴοσ ὙποΝ; οὐϑορ 
ἴον γυ»ϑδΡ; ἼΌΡ ἴογ 10}. 

ἊΝ ῖὉΓ ἪΡ; ΓΥΡ᾽ [οΓ 
ΓΥΡΥ; ΤῊΝ ΟΡ ἴοσ ΠΜΟΡ1. 

2.0) ἔοτ 300 (Ὁ); ὅ΄ὯΌΥ ἴογ 
ὉΌ. 

. .͵͵͵Ν τ θῤΠ.ι...0.....-.9.-..--.--ς-:-ς-ς--..---ςςς-ς- - -.------ 
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ΑὈΘΙΤΙΟΝΒ. 
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ΤΗΕ ΤΕΧΊ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΙΑΗ, ΙΧ-χιν. 

β ΟΜΊΘΘΙΟΝΒ. ἘΒΒΟΒ5. 

απῶ ἐμεὶγ τυονεερε αἷομδ] {αν»νεἢἷ5 ὃν ἱμπεμιδεῖνες 
δίϊος ἐλεμιξείυες.! 

2. οΓ7 Ηο»είς. 

11. 

. τὐλεη με ῥγοῤἧέ-  ἰοηρεν Ὀείοτε τυεαγ. 
σἱείλ. 

. Α εὐϊεγ---Ἰ-. 

. ἐπιλαξάαγ; ιυδέο 
---εατυαγά; ἰδε 
"ιομη οἵ ΟἹ- 
ἐνες:.3 

. γε τλαὶ ,εε--- ᾿Ἰ απμὰ Ὀεΐοτε αἱ. 
.Τωάακ. 

. Ἡ ἐς ᾿ηοιυη ἰο 
Υαληιυνελ. 

, Τδο οηῦτγο νοσϑα. 
. ὁ {δὲ “6 ο7 ἰδὲ ὕγονε Ὀεΐίοτε ἐπ ἐσιυεν. 

ἦγε ραίδ. 

αμὰ ει “λαὶ! 
ἀιυεῖ ἐπ Ἡ. 

ἴος εαορ 7}ανηΐγ ὃγ 
ἐμεονισεῖνες. 

,) νῆες ὃν ἱμεριξεῖυες 
ἴοσ εαομβ 7}α»»ἷ}) ὃγ 
ἐκειηξεῖυες. 

(οηβῖ. ἔοτ 8405. οἱ εἰμ. 

νιαη δαί τοἰά μ6 ἴοτ 
ἐλπε σοὶἱ μαίδ' δέε Ἠ. 
}ος5εξϑίοη. 

ἐκν μαμᾶς ἴον {18}. σἱάές. 

ας π ἐδ Ὧαγ ἴοτ ας. 

γέ «μαϊ ἥτε ὃν ἰδ ρογρε 
Οἵ 1. "»ιομπίαΐης ἴοτ 
Οἱδοη σλαὶ! δ εἰοῤῥεά; 
Α:αἱ απὰ ἴον ἐδ εἰ(6 
οἵΓὈ Μ; το) Οοὐ ἴοτ ἰπγ 
Οοὐά; ἐπε πον οπξς ἴοτ 
μὲς δοὶν οπὲς; ιυἷξ 
ἐκπδε ἴοτ ιυΐ μὲηι. 

ἰέρἧ ἴον ἰομρεῦ; ῥγεοίοιϑ 
ἐλέηρε σμαϊ σομίγαοὶ 
ἴον οοἰά απάᾶ γοεί. 

Απὰ δαἱ ἰᾷς Ὀερϊπηϊης 
σμδηρεά ἴο ῥγοίοσσῃδ- 
ἄνες οὗ (δες ἱπηρί. 



230 ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ 

ΤῊΕ ΤΈΧΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΙΑΗ, ΙΧ-ΧΙΝ. 

ΑὉΙΤΊΟΝΒ. ΟΜΊΒΒΙΟΝΒ. ἘΒΒΟΣΒ, 

14, 12. ῬῸΣ ἴῸΣ ΡθΠ; ὉΠ᾽02 ἔοῦ 

ἘΠ02. 

18. ἩΡ Ὃ ἴοσ Ἐ},Ὲ2. 

14. 2))0 ἼΌΝῚ ἴον ΠρΌ ΚΙ, 

Σς. 

τό. 

Σή. 

18. --ἰὸ ὐκ ταῦ} 5 Ὀεΐοτε ὉΝ5 ἼΜ2 ΚΟΥ ἴῸΣ ΠΙΝ2Ὶ οσ μὸν 

ΓΌΌΣ ΜΠ, 

10. 

20. ; ἴον Ὁ5 

2Σ:. 



απ. αὐ ππΠ 
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ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΖΕΓΗΑΕΙΑΗ͂, ΙΧ-ΧΙΝ. 

ΑὈΙΤΙΟΝΒ. β ΟΜΊΒΘΙΟΝΒ. 

Σ4, 1Δ. 

ΣΆ. 

14. γομμά. 

Σδ. 

τό. 

17. 

18. ἐδέθη Ὀείοτο οη αἱϊ Ὀεΐίοζο ἐΐζε παῤίοῃξ. 
ἐδεηε (Ὁ); ιτῃς 
[ο]ονίης ποί; 
ἐδαοίεομιε---ἰαὉ- 
ἐγμαοΐες 

10. 

20. 

21. 

ἘΆΒΟΒΞΒ. 

ΗἸΡ". ἴος ΝΊΡΕ.; ἐλμεΐν, 
ἰηξ. Ρ]. ἴοσ ἀϊξισϊυξνε. 

Α ἔδυ! ςοηϑισυςίοη οὗ 
λαμα. 

ἐλεγε «καὶ! δε εοἰϊεείεα ἴον 
ἐΐεν 5}α]}} οοἰϊεοί. 

δανε πο ῥγεξεμίεά ἐδ 6η:- 
δεῖνες ἴοτ ῥγέξεμ ἐμε»»- 
δεῖυες οἵ ῥγόσομὲ ποὲ 
ἐμεριδείνες. 

ο" ἴοτ αἹ). 



δ3. ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ ΟΕ (Β5. 9-14. 

ΤΙ οδ]εςίΐ οὗ (δε ἀρονε δἰζειηρί ἴο σεβίογε {86 οὔρίηδὶ ἰοχί οὗ 
(ἢ οπδρίογβ Ὁποῦ Θχϑην πη δίοη τγὰ8 ἴο ἔυγη 5ἢ ἃ σο Δ 0]6 Ὀαβ5ὶ5 [Ὁ 

[γί Πογ ἱπαυΐγγ. ΤΏΘΓΟ γα 5ΈνΈγαὶ αυοβοηβ (Πδὶ ἀσπηαηα οου- 
βἰἀεγαοη. Τὴ ἤγϑβί 15 νὨθίοΓ [Π656 ομαρίογϑβ ἀγα ἴῃ 6 ψόσκ οἵ [86 
5816 ΔΙΓΠΟΥ 45 (ἢ6 ργεοθαϊΐηρ εἶσῃῖ. Ὑτδαϊἤοη 5αγ5 [μα [Π6Ὺ 81} 
οδπ16 ἴσο Ζεοδδγίδῇῃ (ἢ6 830ὴ οἱ [ἀἀο, δηὰ [15 νγγᾶβ ἴοῦ σθηγ]68 

(Π6 υπδηϊτηουβ δε] εἴ διηοηρς Ὀοί [ἐνγ8 δηὰ (τ βδηβ. [Ἃἢ (ἢ 15 
οΔ86, 8ἃ8 ἴῃ (αἰ οὗ ἴῃς Ῥεηίδίους, (δ6 ἱτρυ]βε ἴο οὐ ἰοἶϑη τνἃ8 
εἰνοη ΌΥ ἃ ἀείεμάες οὗ (ῃς ϑεγρίυγεβ. Μοζὸ ἴ8ῃ 4 δυῃάτγοα 
γοᾶῖθ Ὀείογα Αβίσυς ρυ] 5π 6 ἢΪ58 ἰδηηουβ Οὐομήηφοίμγοδ, ΤΠ ΒῈΡἢ 
Μεάε ({ 1638), ἰῃ εχρ᾽δηδέοη οὗ Μι. 25" “5, σῆεγε ἃ αυοίδιίοῃ 
ἔγομῃ Ζο. 112 15 δἰἱθυίοα ἰο [ογθπίδ, νοϑηξυγοα ἰο αιοϑίίοῃ ἰγὰ- 
ἀϊᾶομ. Τθ686 ᾶἃγὸ Πἷ8 νογάβ: "ΝΥ, ἱπάθοά, [Π6γὸ 18 γθάβοῃ ἴο 83..5- 

Ῥεοῖ ἴμαὶ (6 ΗΟΙΥ ϑριτΐ [(γουρῃ Μαείμον) ἀεβγοα ἰο οἰαὶπι [8656 
ἰὮγεα οπαρίεζϑ, 9, 10, τι, ἴοῦ {ΠΕἱγ γε] δυΐμοσ. ΕῸΓ [Δ 6,6 δΓὸ ἃ γτεδὶ 

ΤΏΔΩΥ (ἢ ηρ5 ἴῃ {Π6 πὶ ΜΠΙΟΒ, 1ξ ομ6 ΟΔΓΟΠΙΪΥ σομϑίογ [Πθπ], 56 θη, 
ποῖ ἴο 5ιῖϊξ (868 πγ6 οὗ Ζεομδγίδῃ ἃ5 ψ6}] 85 (δὲ οἱ [Ἐγο 1 4}.᾽ Ἐ 
ΤῊ Ϊ5 τηοάεϑὶ βιισρεϑάοη αἀϊά ποῖ δἵ οῆς6 δἰίγαςί αδἰϊθπίίοῃ, Ὀιξ Δ }}γ, 

ἴῃ 17οο, 1 ννὰ5 δάἀορίεα δηὰ οχίεπἀθα Ὀγ ΒΙΞῃορ Κιαάογ, νῆο 58] 
οἵ ςἢ5. 12-14, “ΤῊ 18 σογίδίη, (Π4ὶ βυς [Πϊηρ8 ἀγα οοπίδϊποα ἴῃ 

[8686 οΠἢδρίεογβ 88 ἄρτϑὸ ψὶτῃ (86 {{π͵6 οὗ [γοιδῃ, θαΐ ΟΥ̓ ΠΟ Πη6 85 
ψῖ τηδιὶ οἱ Ζεοβαγίδη.᾽" 7 Ηδ ν85 [ο]]Ἱονσθὰ Ὁγ 114 ΜΝ ϊβίοῃ 
ἴῃ ἃ ψ οῦκζ ἀσπουπορα ἃ8 “ἃ "ΟΠ Β το γ᾽ ΕΥ̓ ΟδρζΖον,ὃ νῆο 
ἰδ15 ἱπδυφυγαίοα ἃ ΠΟΛΙΓΟΝΕΓΒΥ ΨὨΪοἢ 848 Πδ πογὸ (δὴ ἴνο 
51465, δηὰ 511} ΓΟΙΊΔ1}.5 υηϑοι6ά. 

ΤΠΟΓΟ 88 8 {πιὸ ὙῃΘη (Π6 Ὁ{|6 δὲ (86 Ὀεορὶπηΐηρ οὗ [ἢ6 ὈΟΟΚ οἵ 
ΖΕΟΒΑγίΔἢ νγὰ8 σοπβίογεὰ ἃ βυβηοίεηϊ συδγαπίεε οἱ 1158 υηἱίγ, 
βίηςα 1 Β45 Ὀ6Θἢ ΖΈΠΘΓΔΙΪΥ σγοοορηϑοα (ἢδΐ ΤΏ ΔΠΥ οὗ [86 Ρτορθθοῖε5 
οὔσα δι θυίϊοα ἰο 158 σττογα τε τθη ΟΥ̓ ΔΠΟΙΠΟΓ ῬΘΓΒΟῚ ΟΥ ΡῈΓ- 
8008 Οἱ ἃ ΤιΓ ἢ ἰαίοῦ ρογίοα δὴ γρυταεηΐ οἱ [815 βογί 85 σθδϑϑὰ ἴο 
θ6 ςομνί ποίησ. [{15 [86 ἱπίε ΓΔ] ονϊάθηςο, 1 [Ώ6ΓΟ 15 ΔΩΥ, οἡ ψ ὨΪΟΣ 

4 ἱετοσίοαοννηε οοἰαοίαεί, ἐγίζο, τός. 

{Το Ῥεπεονείγαίίον ὁ} ἰδα Μοεεείαΐν͵ ἰἱ, τροο. 
ΑΝ Ἐ::Ὸ Τοιυσαγὰς Κεεονίης ἰδ Τρως Τοχί ὁ} ἐδ Οἱὰ Τεείονιεν, τὴ22. 
δ Ονὗ. ϑος., γϑι. 
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ἃ 8384[6 ζοποϊυϑῖοπ τηιδὶ ὑς Ὀα96. ὝΠεη, ἱμεγείογο, (ἢ αποβοη 

ΑΓΪσ65 ἡ Ποίπογ (ἢ 6 ργορδοὶ νῆο ττοῖθ [Π6 ἢγβί εἰρῃϊ σμδρίεγβ οἵ 
Ζεοδιαγίδι 15 ἴ[Π6 δυίῖῃογ οὗ (Π6 ἰ453ὲ βἰχ 4190, (6 ΨΑΥ ἰοὸ βείι]6 1ἰ 15 
ἴο οορᾶγε (ἢ6 ἴνο ρδαγίβ (6 οὔδ τ] ἴῃς ΟἿΠΟΓ ἴῃ {Παἱγ τηοϑὶ 
ΠΟΘ ΟΘΔΡ]6 ἰοδῖαγοβ. [Ιἢ [ἢ]18 οᾶ56, δίποθ [6 ρδου τ 65 οὗ [6 
βίο δηὰ Ἵοοηίθηϊ οἵ ἴῃς ἢγϑὶ ρᾶγὶ ἤανα δἰγοδαγ Ὀθθῃ ποίοθα, ἰΐ 15 
ΟἾΪΥ ΠΟΟΘΒΘΑΓῪ ἴο ΘΧϑη 6 (ἢ Ξεοοηά ἴο 566 1 (6 58π|6 [δδίιΓ65, 
ΟΓ ΔΩΥ͂ (ΟΠ 5: ἀἜΓΔ Ὁ]6 πυτθοΓ οἵ δια, ἃγα γεργοάπορα ἴῃ (ἢ 686 ἰα58ὶ 
εδαρίεγβ. 1 [ΠΟΥ γα ποῖ, ἰῃδὶ 15, 1 [6 διιῖῃοῦ ψῆο γον 8}5 ἢΐπι- 
86} [Π6γὰ 18 ποῖ γεοορηϑα ας 85 ἴῃ 6 50η οἱ [ἀ4ἀο, (6 ἘΠῚ οἵ [Π6 
θΟΟΚ «8116 ΌΥ ἢΐ8 πᾶπηθ τηυδὶ Ὀ6 ἀραπάοποα. 
Τῆς ἢγϑὶ [πἰηρσ ποίοδαὰ Τσοποογηΐηρ (ἢ6 ργορἤθοῖοβ δἰ δυο ἴο 

ΖειβαγΔἢ νγὰ8 (Πδί, κα [Ποϑ6 οὗ Ηδρραὶ, [Π6Υ ᾿ετα 411} ἀδίθ, δῃὰ, 
ΤΔΟΓΘΟΥΟσ, (πὶ [ΠΟῪ σοπίδ πο Γείογθησεβ ἴο ρΟγϑΟἢ8 δηὰ ὀνθηῖβ 
ὩΣ τηδάς ἰξ ροββῖ0]6 ἴο νυ γ [Π6 ἀδίε5 σίνεη. ΝΟΥ, [γα ἃΓα 
ΠΟ ἀδίοϑ ἴῃ ἴῃ 4ϑὶ εἷχ ομδρίεσγβθ, ΠΟΥ 8 {86 ΓῈ δῃ ὀρξῃ γοίθγθηςα 
ἴο ΔΩΥ ΡΟΙΒΟ ΟΥ αὐοηΐ ὈΥ ψὨΙΟΝ ἃ ἀδίς οδὴ ὃ6 ἢχϑὰ. [πάρδεὰ, 

[86 δυίμογ, ἢ (Πότ 6 Ὀυϊ ΟΠ 6, 5665 δὲ {{π268 ρΌΓΡΟΞΕΪΥ ἰο αν 
δνοϊ δα [Π6 τηθηοη οἱ πϑιη68, [ἢ 8 τηλκίησ 8 υἱΐογδησοθβ σἱά- 
4165 ἴο ὨΪ8 τηοάογῃ, δηὰ ἀου Ή1688 ἰο βοὴ οἱ [18 δ υ 6ϑὲ Γοδ 6 Γ8. 

566 Θϑρδοΐδιν 1τ΄ ζ-. 
ἴῃ νἱοῖν οὗ νῇῆδῖ 88 7υ5ῖ ὈΘΘη 8414, οὔθ 068 ποὶ Ἔχρεςῖ ἴἰο δηά 

[6 ἢγϑὶ ρούβϑοῃ υβ8θα ἤεγο 8ἃ5 ἰξ 18 ἰὴ (ἢς ἔγϑί εἰσῃς ομαρίεσβ. ὙΒΟΊα, 
1ϊ 1} Ὀ6 γεπμοεγοά, (ἢ 6 τεσ ϊδγ ἴοσγῃ οἵ ἱπιγοἀυοοη ᾿ψ858, “ὙΒεΏ 
οδπ6 [86 ποτγὰ οἱ Ὑδηνει οἱ Ηοϑίβ ἴο τη. Ηδτγο (6 ἤἢγϑβί βεῦβϑοῃ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ 1ττ΄ ζ-, πῆγα (6 ἱπιτοάποίογυ ἑοσιιυΐα (ν. 5) 18. ἃ 
ΒΓΔ 6 οΙῸ88 Ὀοίνοοη (ἢ6 ΟΠ6 ΠοΓοίοίογα υϑϑἃ δηα δηοίῃοῦ ἴδνουτ- 
16 1 Ζεοδδγίδῃ, (ἢ 6 γαβυ] θείην, “ὙΒυ5 5414 ὙΔην ἢ ἴο τὴ6.᾽ Ὁ 

566 '5ο “ὙὝΔεη 8αἰὰ ὙδΔην ἢ ἴο πη6᾽ ἰῃ νν. Ἶ5- ἴδ, 
ΤὮΕΣ ἰοπάῃο88 οἱ ΖΕοομαγίδῇ ζογ ν᾽βίοῃβ νγἃ8 Ἰουπὰ ἰο Ὀ6 οπὰ οἵ 

"͵8 Ῥγοιυηοηΐ ἙδΠδγδοίογϑεῖςβ. ὙΏΘΓΟ ΔΥῸ ὯῸ νἱ᾽βίοῃβϑ ἴῃ (ἴδ ἰδϑὶ 
5ἷχ σμδρίεσγβ, δηὰ ([ἷ59 ἔδοϊ ἢδ8 βοιμδθί 68 θδθη οἰϊοα 858 ργοοΐ (Πδί 
ἴἢεθ86 ομαδρίεγβα εγα ποὶ ττιτθη ΌΥ πη; Ὁη δ ΣΎ, ΠΟΎΤΕΥΟΓ, 5ἰποα 

[6 ἀῦϑεηςο οὗ ν᾽ βῖοῃϑ ἔγοῃγ οἢ)8. 7 δηὰ 8 18 ποῖ γοραγαάθα 85 ἃ πηδγκ 
οἵ υπρϑηυ θη 688, Δη ἃ [Π6ἸΓ ΟΟΟΌΓΓΕΠΟΘ ἴῃ ([8. 9-14 ψου]ὰ ποΐ ηθδ ἢ 
(αἱ ΖΕΟΒαγίδη ττοῖς (8686 σμδρίεγϑ, 0}1655 1 οοὐ]ὰ θ6 βῆοντῃ (Πδΐ 

ΦΎΒο Μαεροοζείίς ἱεχὶ δδ5 “σῶν Οοά." 
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(δ χίνεῃ νἱ᾽βίοῃβϑ ψέγα υϑεὰ ἰπ (ἢ ΠΊΔΠΉΘΓ, δηα ΟΣ (.6 5816 ρὺ- 
ΡοΒβ6, ἰΓϑ Ὁ ]6 ἴῃ (ἢ ἢγοὶ ρᾶγί οἱ (Ὡς Ὀοοϊ. [1 [Π6Ὺ τενθδὶθα δὴ 
ΔΡΟΟΔΙΥΡΟΔΙ ἰθῃἀ ΠΟΥ, βἰποθ, ἃ5 ἢ88 Ὀθθῃ βῃῆονῃ, Ζϑομδγδῇῃ γγᾺ3 
ΌΥ ΠΟ Πλ6ΔΏ8 ν᾽ ΒΙΟΠΔΓΙΥ, (ΠΟΥ που ἤᾶνα ἃ ἙΠΟΠΙΓΑΓΥ βἰρτιίβοδηςα. 
ΤὮο ποχὶ ροϊηΐ ἴο Ὀ6 οοῃβι ἀογρὰ ἰ8 (ἢ ΠΠΈΟΓΑΓΥ ἔοστα ἴῃ ὩΣ Οἶ ΔΓΕ 

ςαϑὲ (ἢ Ἰ45ὲ 5ἷἰὶχ ομαρίογβ ἃ8 οοτῃηραγεὰ 11 (ἢ ἄγϑι ὀϊσῃς. [{ τγὰ5 
[ουμά (ἢδἱ ἰῃ (Π6 ΘΑΥ Ποῦ σπδρίεγϑ (ἢ 6 ργόρῃδί στοῖθ ἰπῃ γαῖ οῦ το- 
ὨΟΙΟΠΟΙΙ8 ὈΓΟΒ86, ΟὨΪΥ ΠΟΥ͂ δηὰ (ἢδῃ, ϑοιηθΠπ|68 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 4] πγοϑὶ 
ὈΠΟΟΙΠΒΟΙΟΙΞΙγ, ΔΟΡῸΣ ἃ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1685 ΓΕρΡΌΪΔΓ γῆ το] πγονθ- 
Ἰθηΐ. ὙΠ πίητἢ οἤΠδρίεγ αἱ ἢγβί ὑγογλΐβος Π|||6 Ὀεϊίαγ, Ὀπξ, ὈΥ͂ 
ΒΌΡΡΙΥ ΩΣ ἃ εὟ πογὰ8 (δι πᾶνε ον θην Ὀδθη Ἰοβὶ ἀηὰ οὐ της 
ἴΏΟΓΕ (Π8| ἢᾶνα υ8ὲ 88 ον θηιγ θθθη δά άἀοά, νυν. 1 ἅγὰ ἰγδῃϑ- 
ζοστηθὰ ἰηΐο ἃ ϑιιοοαβϑίοῃ οἱ ἀοιδ]ο {5.8 δἰ πηοϑὲ 85 γερι αγ 853 
(ἢ 1π68 οἱ ϑεοοῃά [1β84141. ὙΒΟΓΘ ἃγα ἰχ οἵ (686 βίδηζαβ. ΤῊΘ 
δγϑὶ ραγὶ οὗ Π6 ροδι, ἰὴ ἴογῃηι 85 ὙΓ61} 85 ἴῃ οομίοῃϊ, ΞΙΓΟΏΖΙΥ ΓΟ- 
«8115 Απι. 1 ὅ-. ἴογ, 15 (86 ἱῃηγτοάπςίοτγ ρἤγαβα δηὰ [86 υ861688 ρ]088 
“οἵ ἱγομ᾽ ἴῃ ν. ὃ δ6 οἴη 6ἀ, [ΠοΓα 11] τοπγχαΐη ἴῃ [Π6 Ἰιάρτηοηΐ οα 
ογτῖα Ὠἶπα ΓαρΌΪΑΓ 11Π68, ΟΓ, 88 ΗδΙροῦ ἀἰνί 65 ἰπθη, ἴἤγοα {τ15- 
ἐς ἢ!8.Ὁ [Ιπ νυν. δ (Πόγὰ ἀγα ἰἤγθα τθογα. ὍΤὮα τοπηδἰηΐηρ Ἰυὰρ- 
Τηθη5 ΓΟ ὨΟΐ 50 ΓΟΡΊΪΑΓ, ἰῃ (Π6 ἕοστῃ ἴῃ ψΐοἢ (πο μαναὰ Ὀδοη ἰγδῃ9- 
ταϊ 64, Ὀυΐϊ οαοἢ οἱ (ἢ6πὶ ἢ85 δἱ ἰεδ3ϊ ομςα ἰτἰβίςβ. [{ 15 [818 ὑγε- 

γδἰ ησὶγ ἘΡ]Ὲ διγαηρεηεηὶ ψἢΐοῖ (ἂς δαῖμον οἱ Ζο. 9᾽ “15 [ο]ονν5, 
δηά [αὶ ὙΠ ἃ τερυ Αγ τ ὨΟἢ σου ὈΓΟΌΔΡΟΙΥ ἢοΐ ἤᾶνα Ὀδεῃ 
δἰἰειηρίοα ὈΥ͂ ἃ πηογὰ οὐὔἱρῖη δ) ττϊζεγ. 
1 οὗ, 88 ἢ88 Ὀθθῃ ὀχρ]αἰηθά, μα ρίη8 ἃ ΠΟ βοςοη, δηά ἔγοσῃ 

[818 Ροΐπὲ οητψναγὰ ἴμογα 18 ἃ ἀἰβογεηί ΠΠογαγυ ἴοστα. Νοὶ [8δὲ (86 
ἩτΙοΓ, 1 [6 8416, Ὠαγα Ρᾶ5568 ἔγοῃ] ῬΟΘΙΓΥ ἴο ργοϑθ. Ηδ 511} 
ΤΘΑΒΌΓΕΒ ἢἷβ ψογάβ, δηά, ἱπάθοά, ΌὉγ (6 (ἢγεθ-ἰοηδα σὰϊο, θυϊ ἢς 

ΠΟΥ͂ ρυΐ8 ἴουγ 11π65, ἰηϑἰεΔα οἱ ἔτνῖςα ἴῃχεο, ἰηἴο 8 βίδηζϑ, δηά 1τἢϊ5 

ΔΙΓΔΏΖοΙΘηΐ 18 ΠΟ ΠΠυ6 ἃ 85 [ΔΓ 85 ν. ὃ οὗ ἴπ6 δἰθνθηῖῃ ἙΠδρίεγ. 
ΤΠ686 ὍΓ6 5ρηῖδβοδηΐ [4ςί8, δηα ἴΠΕΥ δάμη οἱ Ὀπὶ Ομ ἱπίεγρτγεῖδ- 

ἄοῃ. [{ 5 εἶδαν [Πδΐ, 1ξ ΖεοΒαγδῃ ττοῖς (ἢ 6 πγϑί εἰρῃϊ ομαρίοτϑβ οἵ 
ἴ[ὴ6 Ὀοοΐκ ς4]16ἃ ΌΥ 58 ἤδῖηδ, ἢς οδηποί ἢν τι τδη [ἢ 6 ΒΕ ἢ 5 

4 Ἠδτγροτ, ὃν ἱπεϊυάίΐπα ἴδο ἰηιγοάυςίοτγ ἐοτταυϊα δὰ ἴθ δοονε- τ ποημοα εἴοδα, κεῖ οἱδ 
ἱστοχυΐαν βίληζα οἵ ἄνε ᾿ἴη65, 

{1π υϊὲδ ολδε ἴζοτε ἰ5 δηοίδος εἰοδϑ “το ἀεϊΐνεν ἴἰο Ἐδΐοπι,"" Ὀεκὶοβ ἃ " ΤΏυ5 δαῖτ ἴδ 1, τὰ 
Υδῆν δ᾽" δὶ (μ6 θεφίποίΐον, δηὰ δ “ δκαἱτὰ ἴδε 1,οτὰ Ὑδῆπ ον" δὶ ἰπς ἐπα, οὗ ἰδὲ δεςίΐοΣ ἴο ὃς 
εἰϊείποιοά, 
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(9᾽--τ τὖ) [μδῖ δανὸ 7υ5ὲ μεθ ἀεβοσί θα, ὙΏΘΥ οσοηβεξιιϊξε Δ 6ἰ40- 
οἴδίθ ροδῃ; 86 ἴῃ δῖ8 υπάουρίοα ντιπρβ Πονοσ δἰἱερίεα ἰο ρυΐ 
ἰοφεῖδεγ ἃ ἀοζεῃ 11η68. 
ΤΟ ποχί βεοϊΐου (11 7 δηὰ 1.37“) οοῃ 5.518 γρδίη!υ οἱ ἃ ργοβὲ Ὡδἵ- 

ταῖϊνο, ἰο ψ Ὡς ἀγὸ δα δὰ ἃ εν 165 ἴῃ 4 τηονοιηθηΐ βοπιονδὶ 

ἀἰδοτγοηΐϊ ἔγομχ (δἰ οὗ ςἢ8. ο δῃά το. Ἴ686 11π68, ψΨὨΪΟΝ ΔΓ6 νᾶγί- 

δο:}5 ΟἿ 8 5ϊ1χ- ἰοπϑὰ τηοάοὶ, ἴογῃ ἴουγ (5.8, οὔ δἱ ἴῃς οπὰ οἵ 

εἢ. 11, [86 οἴδεῦβ ἴῃ (86 ᾿Γδηβροβεὰ ρᾶϑϑασθ. ὍΠα ίδοιϊ (Πα (Π6Υ 
ΓΕΘΘΙ 6 ΟἿΘ δῃοίῃογ ἰῃ βἰγιοίαγε βῆοννβ (δὲ 137. βῃουϊ [ΟἸ]ονν 
«ἢ. τ, θαυὶ 5ἴπος ἴῃ6 588Π16 ΠηδΑΒΌΓΘ ΔΡΡΘΔΓΒ ἰη 47, (Ὡ6 υ86 οἱ ἰΐ 
ἤδγα 18 ἑδνοῦυγαθ!α γαῖθποσ (Π8η υπηΐξανοῦγαῦ!ς ἴο 186 δι  οσβῃὶρ οἱ 
Ζεοδαγί δῇ. 

ΤὮς οοποϊυβίοη ὙΣΓ ΓΤοίογοηςα ἴο οἶἢ8. 12 δηᾶ 14 τηὐυδὲ ὃς 

(δῖ, Αἰ που (ΠΟΥ τα οὐ ἴῃς τ ΠοΪῈ τόσα γῆγίπ)ῖοαὶ (ἤδη 
[ἢ6 Βγϑὶ εἰραξ, ἰΠογὰ 15 ἢο βυδίαἰηοα τηονοπιδηΐ, {{κὸ [Πδὲ ἰῃ ςἢ8. 
9 δηά το, ΜΏΙΟΒ ὈῪ [5 γτορυ ΑΓ ἴογοαϑ ἰἴ561{ Ὡροὴ (6 τοϑογ 5 
δἰἰεηοηῃ. 

Μασιὶ βᾶγβ οἵ 12:-123, “1 ἰβ ἱπιροκβίἷς ἴὸ ἀΐδοονοῦ ἰη (ἢ ἷβ δεςιϊίοη ἃ ἰηρῖο 
διὰ οοηβίβίεηις πλειζίοαὶ ίοσπι. ὍΤῶς ἀεπογὶριίοη οὗ ἴῃς ᾿δπηεηϊδείου ἰῃ 121... 
ας ἃ τορεϊοη οὗ ἴδ βᾶπης τογάβ 50 διεσεοίγρεὰ ἰπδὲ πυπιοσίοδὶ ὑγονδὶ! ονὲσ 
Ῥοειίοδὶ οομϑίἀεταιίοηβ, δηὰ δε δίδίεϊηδηϊ οοποοζηίης ἴδε Ὀγορδείίς ογάοσ ἰῃ 
112:9 ἰοἰϊοννβ ἱπ ἴδε ἰδησύασο οἱ ργοϑδε. Ὅῆε τεβί 56ει πηοάς]εα δτοσ ἰῃς ἴγρὲε 
οἵ δες ἰτίβες δ, Ὀυὲ ἐς ᾿ἴηςε5β ἴῃ ἴδε (ΥΙΒΈΟΝ 5 δῖε οὶ [Ὡστουσδβουΐῖ οὗ ἴδ 5διης 
ἰεοσει.᾽ Ης ἰδεη Ῥγοοεεάς, ὉῪ δα αἰ οῃς δὰ οπιἰδϑίοηϑ, οἰΐϊδη δῦ ΓΑΥΥ δηά 
δοπιοϊίπιες ἱποοηπίδίδηϊ, ἴο δά υπὲ τἢς ἰοχὶ ἴο ἷκ ἰἤοοσγ. [Ι͂ἢ ροίηιϊ οὗ ἔαςΐ, δἷ- 
(δουσῇ 1 ἰδ ρΡοκβϑὶδὶς ἰῃ (5 τὰ ἴο ὑγοάτιοε ἃ διιςοεδβίοη οὗ ἀρ γοχί πιδῖεϊγ εαυδὶ 
1ἰπ65, ἔπεγε αὲ ΟἿἹΪῪ ἃ ἔετν ὑἱδοὶβ ἰῃ οςἢ. 12 ὙΏΕΓΕ ἴμογε ἐβ Δ ατουηά ἴος δὺρ- 
Ῥοδίπα ἰδὲ ἴῃς διιῖμποσς οοηβοίουδιυ τηοδδευγεὰ Ηἷ8 ψογαβ 85 ἢς Ὑτοῖεσ. Οηες οὗ 
ἴδεδε ἱξ ν. 4, ὙὨοΓΕ, δ δηροῖν επουσῆ, Ματσιὶ ἰἤἄτγοντα [6 τηδᾶξυγο ἰπίο οοῦ- 
[υδίοη Ὁγ ἱποϊυάέξης ἴῃς ἰη:τοάυςίοσυ ἑοστηυδ, δη ἃ κυ δεϊυεβ δὴ ἐνὶ οης κ]οα5 
ἴος ἂἀῃ ἐαυδ}ν ενϊἀεηξϊ Ραγδ]]εἱ ἰο τδς τηδίη ὑγοροαίΐοω. 866 ἰδὲ σου 15: 
4ἷ5δο Οὐ νυν. 8. 8.10.1, 

Ιἢ οἢ. τ4 Μαεσε ἀϊβοονεσε ἃ βεβεης οὗ ἰεἰγαϑιῖςβ. ΤΈτ,ες οὗ ἴμεϑὲ Ὦς οοη- 
εἰγυςῖβ ουὖξ οὗ ἰδς ἢτεῖ ἔνε νεσβεβ ὉΥ τεδοϊίης ἴδε τἢοὶς οἵ ν. 8, ὨδΑΙΪγ ἢ Δ]ζ οὗ 
νυ. 4 δηὰ πιοσὲὸ ἤδη δαὶ οὗ ν. "δ, δηὰ ἰεανίηρ ἃ ἰδουηδ ἴο ὃς δι ρα ἰῃ δδςοὴ οὗ 
ιδε 1651 ἴπτο νεσϑεϑ; δυὶ ἰξ τ] ρυΖΖὶε ποδὶ τεδύσσε ἴο δηά ἴγαοοβ οἵ ροεϊίοδὶ 
ἔοττη, Ἔἐχοερὶ δὲ ἰς δεσίῃηΐϊηρ δηὰ ἰδς εηα οὗ δε ρδδξαρεο, δηδ ἤοσε ἰΐ ξϑϑῦ ἴο 
δε υπἰηἰεηἴοηδι. ὙὮΔ δ8ηι6 ἰδ ἴσυς οὗ ἴῃς οσοδδίουδὶ 15 ἰῃ [ἔς τεπιδίηϊης 
γεῦβεῷ οἵ {πὸ οὨδρίοσ. 

Τῆς οοιιραγίβοη δείσεοη ἴῃς ἤγϑί δηὰ ϑεςοηᾶ ραγίβ οἵ Ζεοδδ- 
τί Δἢ ἃ5 γεβρδςίβ {ΠῚ ΓΑΓΥ ἰόστῃ ὕγυδὲ ὨΟῪ Ὀ6 ΒΌΡΡ]ετηδηϊοα ὈΥ ἃ ποσὰ 
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τηϊηυίΐο ἱπαυΐΥ, πασηοῖγ, τ ῃοίμοσ [6 ΓΟΥΠῚ8 οὗ ἜΧΡΓ 5100) ΟΠᾶγδο- 
[ογϑς οἱ ΖΕοοἢαγδι 48 (ἢ δυῖῃογ οἱ “88. 1:-ὃ γϑοὺγ ἰῃ (δε 451 5ἰχ 
οδδρίογβ ὑῃμᾳ6γ 531}}1}}8. οἰγουτηβίδῃ 68. 

Τῆς (οἰ]ονίης δἵὲ ἰἢς ἔδοῖβ: 
“Τῆς ποτὰ οὗ ὙΔΗΝΘὮ σδηϊα ἴο τ16,᾽ (δὲ ἔοττηυϊα Ὁ Ἡδίο (ἰς ὑτορδεῖ 

τοσυ δὴν ἰηϊγοάνιοδβ Ηἷϑ πλδββαροβ, ἀοε5 ποῖ ὁοοὺγ ἰῃ ἴδδε σδδρίοσβ. [Ι͂ἢ «τ' 
ἴδς οοττεβροπάϊηρ ἰοσταυϊα ἱβ, “ὙΒυ5 βαίὰ ὙδενεὮ ἴο πης.᾿ 
ΦΤΒυβ δα! (βα ἃ) Ὑδηπς,᾽" πὰ (17) οσ νϊδουΐϊ (2) “οὗ Ηοκίβ,᾽ ἰς αἰ5οὸ 

ςοηϑρίουοιπ ὮΥ [5 δῦβεπος, ἴῃς οδδ6 ἦι5ῖ οεἰϊεὰ ηοὶ Ὀεΐῃσ ῬΘΓΔΙ1εὶ. 
“ϑαγίηρ,᾽" νος ἢ ἰ5 ποϊοοδΌϊν ἔσεαυδηῖ (29 1.) ἱπ τῆς δταοῖ εἰσῃϊ Ἑδαρίοις, 

δηὰ ποιϊὰ ηδῖυγαὶ ν ἕδνα Ὀδδη υδεὰ ἰῃ 11 8-, ΟΟΟΌΣΒ ὨΟΣΊΠΟΣ ἴΒεσε ποσ 6ἰ56- 
ἭὮεΓΕ ἰῃ ἴδ 481 5ἰχ. ἢ 

Τῆς δρρεαὶ ἰο ἃς ἔυζυγε, “ὙΤΒεΏ 5841] γε κηον,᾽ εἰς., ἱΒ υβεὰ 4 1. ἰη τῆς δτεῖ 

Ῥαζί οἵ ἰῃς Ὀοοΐκ, Ὀυξ ποῖ δἰ 411 ἴῃ (Ὡς βεοοηά. 
“ΦΤΒο Ιοτὰ οὗ ἴῃς ν᾿οὶς δα γί 77 8 ἃ {{|ς ίοσς Οοὐ ἰδὲ νουϊὰ δανε ευἱϊοὰ τῃς 

τπουρσῆιϊ οὗ ἐπεϑὲ ἰδεῖ ἙσὨδρίεσβ, Ὀυὲ ἰϊ ἰβ ποῖ υδεὰ, “τὃς Κίηρ, ὙδΔηπΕὮ οἵ 
ἩΗοεῖς,᾽" Ὀεΐης βυϊδδεϊϊυϊεὰ ἔος {ξ. 

Ζεοδανῖδἢ τλλοβ ἰασχς υϑὲ οἵ τοίογίοδὶ αυεβέίοηβ, Ὀυϊ {ποῖος 8 ΟὨΪΥ οἷς 
αυεβίίοη οὗ ΔΩΥ 5ογῖ δἴίζεγ ἴμεὸ εἰσι οδδρῖίετ. 
Το υϑὲ οὗ τῆς ματγιίοίρὶε, ἰδ ΟΥ τϊμβουὶϊ ἃ ὑγεοκαϊΐηρς δελοϊά, Ἐ οτ ἴῃ 

8δῃ δανεγυϊαὶ ϑεηβς, ἰ5 ἐγεαυςπὲ (29 ἴ.) ἰπ οἴ. 1-8. Ηρστγε ἰξ ἰβ υϑεα ἰῃ 41] 
ΟἿ 12. 

Δ πυσῖθοσ οἵ νοζγάς νεσγε ἰουηὰ ἰο δὲ Ἑομαγβοίεγϑιὶς οἵ Ζεομβαγίαῃ. ΤΟΥ δῖὲ 
τῆς (ο]ονίης: 5, τς 5μοσίοσ ίογιι οὗ ἴπ6 ὑγοῃ. οἵ ἰδς γϑὶ βογβοη βίηρσυϊασ, 
ἐδ υϑεὰ ἐχοϊυβίνεϊγ ἰῃ τἰῃς δτϑι, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 2 ουἵ οἵ 6 ἰ. ἰῃ δε δεοοηά, Ῥεασὶ οὗ (ῃς 
θοοΐς. ὙΊ2, ἴῃ (ἢς 5εῆβε οἱ σζα ῥίοαξωγε, ἰα ποῖ ἰουη Ἡδοῖε ἰΐ τηῖσξ Ὀς ἐσΣ- 
Ῥεςοίεά, ὄἜνδη ἰῃ οἷ. 14. ὈΡΊ, ῥηγῥοσε, 130, ἰβ σης. ππ, αρῥοάΞό, ταϊσαὶ 
δανε Ὀεδη υϑεὰ ἴῃ χ416- 18, Ὀυϊ ΠΥ 858 ὑγείειτε. μι Ὁ ἱβ οὶ ἰουηά ἰη (ῃς 
δεῆϑς οὗ ῥγοοίαΐνε ἴῃ ἴ68ὲ σμαρίετθ. γον, γονιπανέ, ἰα πδηϊίης, ἋΠν Ὀεΐπς 
υϑεὰ ἰῃ 142 ἰῃ ἰἰ5 υἷαοδ. 3[ν,2. γοίμγη, τ βογο ἰΐ πιὶσμὶ ὃς υδεὰ δὐνογ δ }}γ ἴῃ 

τῆς 5εηβς οἱ αγζαΐπ, ἰΒ τ ρῃδοδα Ὁν 9. σύ, ἀιτυοεῖ, ἰδ υπβεὰ ᾿κὸ »ν, οὗ Ὀοϊῃ Οοὰ 
δηῃὰ τηδη ἴῃ οἢ5. 1-8. ἴῃ οἶδ. 9-14 ΟἿἹῪ (δὲ ἰδίϊοσ ὁσουζβ, δηὰ τπδὶ 12 ἢ. ὙΠ, 
»ἱάσί, ὙΕΙ͂ οοτωσηοη ἰῃ οἶ5. :--8, ἀο65 ποϊ ΟΟΟῸΣ ἰῃ 9-14, 2 δεΐηρ οπιρϊογεά 
η ἐξ δἷδος. 

ναγουβ οἶδεῦ νψογάβ ἀγὸ οἱϊδὰ Ὁγ Ἐκκαγάϊ,7 Ὀυὶ [Π656 ἀγὰ δῃουφρῇ 
ἴο βῆον (δὲ [Π6 νοσδθυ αγυ οὗ οἢ8. 9-14 αἰ 6 γ8 ΔΡΡΓΘΟΙΔΌΪΥ ἔγοπι 
(μαἱ οὗ 1:-38 ἴῃ γεβρεοίβ ἱπ Ὡς (Π6Υ οὐρδὶ ἰο ἀρτοα, 1 (Π6Υ ττεσα 
τι ΟΥ̓ (ἢς 5δηθ ΡΕΓΤΒΟΏ. 

Ιη (ἢ Ἔχδηγηϑίίοη οἱ “ἢ. 1-ὃ 1 γγαβ8 ποίεὰ (ῃ81 ΖΕ Αγ δἢ γο- 
ΡοδίςαϊΪν γεϊειτοά ἰὸ “ἴθ ἔογηλογ ὑγορεί8." ὙὙὭδγο ἀγα Π0 β80ςἢ 
ΓΕοΓ ΠΟ 685 ἴῃ οἢ8. 9-14.- ΤῊ ΐ5, Βονονεγ, ἀοα8 ποί πηθδῃ [μδὲ ἴμοσγα 

2 5, Ἷ ΖΑ. τ803, τος ἥ. 
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ΔΓΘ ὯΟ Ροϊηΐ8 οἱ οοῃίδοϊ Ὀεΐνοο [ἢ 656 ΠΠαρίογβ δηὰ οἴπεσ ργορπμοίς 
νι χβΒ. ΤΒΕΓΕ γα, δηὰ ποσὰ οὗ ἴμοτ (ἢ8ῃ ἴΠ ΘΓ ἀγα ἴῃ [86 ἢγϑί 
ραγί οὗ ἴπ6 Ῥοοῖκ. 

πὰς “- 

πι ι - “τος 

ΓΤ πα πϑσε 

ΤῊΣ [ο]ονίης 15 ἃ ᾿ἰεϊ, θαϑοὰ οὐ ἔποδε ὃν ϑίδδ δηὰ οἴδμοσβ, οὗ Ῥϑϑβϑαροβ ἴῃ 
[δὲ οὯ86 οὗ Ὑ δὶς ἢ ἰδοτὸ Δ δ 8ὴγ κίη οΥ ἄερτες οὗ ἀερεράεηος, τ ἢ τῃς 
Ῥδδβδασοβ ἴο τ ΒΙ ἢ τῆς δτϑὶ δῖὲ σεϊαϊεὰ (ϑίδάς, ΖΑ͂ Κ7., 1881, 41 .; Καυίρες, 
Ζαεδ. ἐκ-αὖυὶ, τοι ἢ-.; ϑιδετῖς, ὕ κεγεμοδμηροη, τ ὅ.): 

οἱ, ἰξ ἰξ 5. “τς νογὰ᾽ τ8δὲ ἰ5. οἡ ἴῃς ἰαπὰ οὗ Ηδάγεϊκ, μ88 ἃ Ῥαγαὶ]οὶ ἰῃ 15. 
οὗ". ο ἴῃ [5 οτίσίηδὶ ἔοστῃ οοηϊδιίπεα πὸ σεΐστεμος ἰο Τυτζο, γεῖ ἴΠεγε ἰ5 ον ΐ- 
ἀδητὶν ἃ τεϊδιίοη οὗ ἀερεπμάεμος δεΐτνεεδη ἰϊ δηὰ ΕΖ. 288, οὗ (- [48 ἴῃς βας δὰ Ὁ- 
ἦεςὶ, ἴἰἢς Ξαῖης πιδᾶβϑυτε δηὰ ἴδ βαπιῈ ΠΌΤ ΟΣ οἵ ἰΐπ6 5 85 Απὶ. ο᾽" "-. Τδε νδτὶ- 
δου ἔγοτῃ ἴῃς ἰαἴῖεῖ βϑββασὸ δὲ ἰῇ διτοΩν ἩΠῺ ΕΖ. 2849,ϑ. οδ΄ ἷς ̓ υδῖ 885 
εἰεδγὶν σεϊδϊεὰ ἴο Απὶ. 8. ΤῊς Ῥῆγωδε “ἴο ἀεἰΐνες ἴπδ πὶ ἴο Εαοχα᾽ ἴῃ ν. ", 
Ηἶκὸ “το Εαοπι᾽" ἰπ ν. 3, 8 δΔῃ ἐχρί δηδίοσυ 51.088 δυσαεβίεα Ὁγ ΕΖ. 2.-ὅ6. (ΟΡ. 
Ηδύρεσ. ὙὮεσε δΓὰ 50 γεπιίηοσε οἱ 15. 2οὔ [ς. 2:39. ο9 Π85 Ὀδδίηὰ ᾿ξ ἃ ἰοης 
οουζβο οὗ ἀενεϊορπιεηῖ. ὙΒε Ῥββϑβαδοβ οὗ τυῃϊο ἢ 15 ῬΠΓΑΒοοΪΟΟῪ ἄγδὶ γεπι 5 
Ομς δὲ ες. 226 Ζῥ"Ὀ. 3" 1. 15. 6119 61:1, (Γ. 8150 15. 494 ς078-.. οἱϑ. ΤῊςε 
ἰδησυᾶσο ͵5 ἴδ οὗ Μί. ς9λθ, δυῖ (πὲ τπουρῆῖ 15 τλοσα πδαῦὶν ἰῃ Βασιοην τὶ ἢ 
48. οἷ 1. ΣΕΟΔ]1 15. 427, Ὀυϊ εβρεςΐδ!ν όσϊ.- 7. Οτ ν. 13, 8ὲ6 15. 4ο. “Ἐὸ0Ὶὶ 
(του ] 6 15 ἃ ρἴοββ Ὀγίηρσίης ἴπε Ῥαββαρο ἱπίο οἴοθεσ Ββδιτήοην τ τ ἰϊβ Ρδγαὶ]εὶϊ. 
ο'ὁ ἀοϑογὶδεβ ἃ ᾿βεορθδην, Ὀυὶ ἰξ ἀοε5β ποῖ σεβουι δὶς ἴπδῖ οἱ Εχ. τοἱϑ δ. 50 τηυς ἢ 
8ἃ8 ἴῃδὶ οὗ 7058. τοῖθ (. οσ [παῖ οὗ ᾿ 5. γ190. οἱ8., ὙΔΗΏΝΕΒ [5 ἰγεαυςηεν τερτε- 
βεηϊοα 88 ἃ βϑῃορδβεσζα Ὦγ ἴδε ργορδεῖς, Ὀυῖ δε πηοδί ο]ρογδῖο οὗ [686 βαββαροϑ, 
δηᾷ (ἢ6 ομς πιοδὲ ἡδασὶγ τεϊδίεα ἰὸ της οἷς, ἰ5 ΕΖ. 34118.,. τοὶ. ΤῊς 8υς- 
οδϑδίοη, ᾿ἰσδυλίηρ, ταΐη, μβοτῦασε 5 ἑουπα αἷ8δο ἱῃ [Ὁ. 2385 δ.. (ὕὐ. αἰ8δὸ 283. 
τοΣ. 1 οἱ" ὈεῖΤΑΥβ ἀερεηάδξηςε οἡ ΕΖ. 3411 (-, 1 ἰβ ὑγοῦδοϊὶς ἔπδὲ [5 γεῦθα τᾶ 
ἰηδυεηςεα ὮὈγ ΕΖ. 44 {-. (ὔ  αἷδο 6. 231} ("-. σοῦ οοσῃίηςβ ες. 222 δηὰ ΕΖ. 
4419. 11. Αἥ:τ (δε επά οἱς ἱδ τεηχίηθεὰ οὗ Ὁ. 20,98.. τοῦ. Τί ἴἰς οἸ]ονίης 
γΕΙΒ65 ὈΘΊΓΑΥ δοαυδίηίδπος Ὑϊ 15. 111 δ... (Ὠἷδ οὐδ τὰ] δδ ΟἿΪΥ δηῃοίμεσ τῶν 
οὗ νυἱεϊπας τς τουδὶ οὗ 114. τοῦ. 1 τοῦ γ885 ἴῃ Ῥασί βιυσρεδίεὰ Ὀγ ς. 223, 
τῆ νεσβὲ τοῦυδὲ δε ἃ Γαι ἰβοδηοδ οὗ 76. 245 15. 113 (.-, χοῦ οοηηυοξ [Ὡς 
δουρὶ οὗ ]ς. 228. (ΟΖ. αἷδο 15. γ19 ληϊδ, τοῦ ί.. Τὰς (Βουρῆι ἱβ ποσὰ [ἤδη 
οὔοξ ὀχργοβδϑεὰ ἰῃ δαυὶοσ τί ηρβ. Οὐ. 6. 228 Ηο. 1τ' 15. τἰῇῷἋ}ΘΜὶ. γ" {., 
1οἱἹ 8588 ἃ δἴτοῃς σοβδοι δίδηος ἴο ἴβ5. τ. εἱἱ- 35, ΤΏ τοργοδεηϊδίοη οὗ 
ἐτεδὶ τδῃ οὐ ἡδίοηβ ὮΥ στεδῖ Ἰσϑὲβ ἰ8 ἃ οι ἤρυτε. ΤῊΣ ῥδδδαρὸ τηοαὶ 
Τεβο Δ] ησ (δ ΐδ οης ἰ5 15. 212, (Οὔ  α]5Ξο 70. οἱ. 118 Ἰοοῖα ᾿ἴἶκε δὴ ἱπυϊϊδιίοη 
οὗ ]ε. 2ς3. 88, Οη [ἣς “Ῥχγίάε οὗ ἰς Ϊοσάδη," ϑες 76. σὺ. 

116, Οὐ “τς δοοῖ ἴοσ βἰδυχῆϊοσ,᾽, βοὸς 76. 128. στὸ ΟΣ ὈΪΠ68 ἔεδίιτεβ οὗ 

ἘΣ. 3148 7ς. τοῦ Ηο. 1:23... εἱ. Τί ττὸ τὰ διρροβίεὰ Ὁγ Ηο. 1258, Ῥγο ΘΔ ΌΪΥ 
“1δὸ ἰτδάεσβ᾽ οὗ (δἷ8 νεῖϑε δῖε ἴσοι Ηο. σ2δ.7, ἘῸσ ἰδς “δἰλνεβ,, δοὲ. ΕΖ. 
275 8., χεῦΊ οοῖκς {πὸ δῇ ἱτηϊ δείοη οἵ ΕΖ. 448 1.-. Οὔὔ- αἶδο ν. 18. στ, Οὐ. 
νι. εἱἱ, ΤῊΣ διπουηῖ ἷβ ἴῃς 5Βδπι6 85 ἰῃ ἘΣ. 2133. σἱἱϑ, (Οὔ. ν. 9. στ 
Τὸ ἰδησυδρο 15 [δῖ οὗ Ϊς. τοῦ δ., θυι Ὡς ̓ πουχδιὶ ϑεδτς ἴο ὃς (ἢδί οἵ ΕΖ. 205. 
137 [85 ἰς τ1πουχῆϊ οὗ ἘΖ. 347 8., τὶ ναγίου δααϊτίους. ((΄. αἰ8ὸ 15. 15. 
138 τοβϑιι 1658 ἰπ ἔογηι ΕΖ. «2, 1,9. ΖῚ ἢ} δυλεῖς τ8ες᾽ τϑς 8115 15. 15, δ]50 
48:1, ΤΈιςος [ἰαἰῖεσ 8ι4]6 οὗ ἴδε ψεσβε 5 τῶοσε [|κὸ Ηο. 25,3, ΟὐὔΓἝ Ἐς. 36: 
47}. Α͂ 
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11', ἷπ αὶ δἰτηοαῖ 18. 51|2, Τοῦ ἔγεεῖὶγ τερεούυοεβ ἃ ρασζὶ οὗ 425. 123. 
“ΤΠ ΓΌΡ οὗ τεοϊησ᾽" ἰ5 ἃ ἰδιλ αν ἤσυτε. [Ιπ (δ 8 οδϑς ἰῆἢς Ὑτῖῖοσ οοσ  Ὀἷπὸ5 
ἴὰῆς τμουρῆϊ οἱ ς. ς1ἴ δηὰ 2ς398., 124, ΤΉΣε [δγες πουῃ5 δῖε ἰουπά ἰῃ Ὁϊ. 
4833, 129 Χ608115 15. 01.,9, χχδ, ΤὮε τδουσῆὶϊ ἰβ ἰμδὶ οὗ 15. 214 1... (Οὐ. 150 
Ὧδε. 427, ΡΕΣΏΔΡΕ 15. 6311 δ... χ13, ἰξ ἰϊ τείοσβ ἴο [ὃς ῥχγοϊεςιίοη οὗ [ὰς εἰἱΐν, 
ἔυγηΐδμμοβ ἃ Ῥαγδ}}οὶ ἴὸ 15. 218 οἵ 17128.. 1,18. ΤΈς ϑρίγίς πόσα σείοστηδιίου, 
88 ἷῃ ἘΖ. 16» {., (ΟὕἹ αἰ5ο ]7ε. 655, 13} 8130 σεπιΐηὰβ οἠς οὗ ΕΖεκίοεὶ. Οὐ. 
4635. 11; χ 3} χε. 8118 ΕΖ. 265; 4150 Ηο. 2:»ΛΊ, χχ8 ὯΔ5 Ροΐηϊ οὗ τεϑεϊα υἷδπος 
αὐ Ὁ. 1398. 

τ14.. Τῆς ρΡεδουϊ εν ἐχργεβδδίου “ὁ ἀν ἰο Ὑδηνεδ᾽᾿ σου 14. 235 ΕΖ. χο3. 
143, ἼΒοΙΕ δἵὰ νδσγίους ἔεδίυσεβ ὙΔΙςἢ οἷ. 14 [48 ἰῇ οουμάοη τ ἘΣ. 418. 

ΤὨΐδ νεσϑε σοστεβροηαβ ἰο ν. 16 οἵ ἐπδὶ Ραββϑαρε γαῖμοσ ἴμδη ἴο. 4,312. (Οὐ. αἰδοὸ 
ἘΖ. 305. 14 ΄-. ΤῊ 8 (ὨΘΟΡΏΔΩΥ δΙΤΟΏΡΙΥ σεβει 65 ἰπδὶ οὗ ὨΓ. 322. ΤΒς 
Ὑδοἱς (οἰ ονν ν. ὃ 85 ΕΖ. 1819 {. (οἷον ν. 18, ζ47 15 ΟὨΪΥ δῃοῖθμος ἯΔΥ οὗ Ρυῖ- 
εἶς ἰἢς Ἰδουρῆὶ οἵ 15. 3035 δΔη ὅοἱ (. 1,48, Αποῖδος ἔογπι οἱ (ἃς ρῥἱεῦυτζε οὗ 
Ἐ2. 4,γ)1.8.. (ὦ. αἰ5ο ]ο. 4,318. 1419. 1 ἶκεο ΜΙ. 41 (15. 232), Ὀυξ πηοτὸ Πἰτεσαὶ. Οὐ. 
8|5ο ]ς. 318, τ41͵ ΤὮς βγβὶ οἶδυδε ἰῃ ἃ τῃοῦϊδεα ἔοστι ἰ5 ἑουηὰ ἰῃ 76. 3.315, 
δυῖ τΒς ([πουσῆὶ ἰδ τότε {0} εἰ ογαῖεα ἴῃ ΕΖ. 34.3.2, 1,1. Αἕἴ δηϊασρειηοηΐῖ 

οὐ ἴδε “Ῥεβί!εηοε᾽" οὗ ΕΖ. 2383, τ4}} 5 [ες εαυἱναϊεηΐϊ οἱ ΕΖ. 283, τχώ}4 οοζ- 
ΤοΒρουβ ἴο ΕΖ. 3019, 1416 Βοϊδ 8 πιϊ ας ρῬοβίείοη Ὀεΐννεεη ΜῚ. 418. (1κ. 
43.) δηὰ ]ς. 217, οη ἴδε οἣς Βδηά, δηά 19. 663 οἡ ἴδε οἵδεσ. τ4 ΄.. ΤΒςἊ 
δα ηο  ν οὐ Ϊεγυδαίεπι 9 τε ρε δία ὑγεάϊοϊεα ἴῃ [Βς οατὶ ες ὑγορδειίοδὶ 'υτῖϊ- 
ἴηχβ: ίοσ ἐχαπιρίς, Ϊς. 3129. Οὐ [δὲ Ἰερεηά αυοϊοά, 8ες Ἐχ. 2828. (. αἶδοὸ 

7ο. 4317. 
1 τδ6 τεπγχαῖκα δοοοτιιρδηγίης ἴμ6 αὔονα [πὶ οατὲ δΆηλ5 ὈδεΏ ἰδκεη ἴὸ δνοϊὰ 

ἴδε υδπιίοη τυ ῆείδος [ἢς Ῥϑηπαρδα οἰϊδα ἔτουῦλ οἢ5. 9-14 δῖὲ ἀδρεηάδηϊ ο ἴμοϑε 
(ῆδι {ἘΠΕῪ πιοσε οἵ 1655 οἰοβεὶν γεβοῦλῦϊε οἵ υἱοδ υεγξα. 

ΤῊ]5 5 ηοΐ ἴπ6 ῥἷδοο ἴο ἀἰϑου58 ἴῃς γεϊδῆνα ἀδίς οὗ 656 οἢδρ- 
ἴεγ8. [18 ργσοόορεγ, βούψενεσ, ἰο ηοίς δὲ ΐ8 ροϊπί βοιηδ ἰδο(β τὴ ἢ 
Γοίεγεηςς ἰο ἴδ 1158 8ἃ5 σοτῃραγοαὰ ὙΠῈῺ [δὲ ἴῃ (ἃς [Ιηἰτοἀπςοοη 

Ἶ ἴο “5. 1τ-8. 

ι ὍΤΕ Βγβὶ {Πίηρ ἰδὲ ὁη6 Ὑ11} πδίυγα! ΝΥ ποῖοα 15 (δὲ (ἢ15 115 15 
ΘΔΙΥ ἐγγίσας 88 Ἰοηρ 88 (86 οἴμεγ. ΤῊϊ5 ἰδεῖ, βοψονοσ, 885 ποῖ 80 
τ ΠΟἢ βἰρηϊἤοδηοα 85 τηϊρῃί δὲ Βγβὶ β'σῃς Ὀς6 βιρροποί, 5ἴπος 30 τωυςἢ 
οὗ ἴΠ6 γϑί ραγὶ 18 οσουροα ὈΥ (ἢ ν᾽ βίο (Πδὲ ἴξ ΓΟΑΠΥ {απ 5}}658 ΟὨΪγ 
δρουΐ [4] 45 ἰαῦρε ἃ δεϊὰ ἴοσγ ροβϑβϑίθ]δ γείδσεηςα ἰο οἴποσ τὶ πρ8 
88 ἴῃς βεοοηἃ. ΤὨ6 τηοϑὲ ἰηἰθγεϑθηρ [οδίυγς οὗ [ῃ]15 11ϑῖ, (Πογοίογα, 
18 οΐ (Ὡ6 ὨυΠΊ6Γ οὗ ροΪη58 οὗ οοπίδοϊ ψ ΠῚ} οἴπασ ὈΟΟΚΒ ἰΐ οοπίδίη5, 
μυὶ ἴῃς αἀϊδι υθοη οἱ [ἢ ῥῬαββαϑ6β ἴο ψβῖο [Π086 εὐϊοα τη  τἱἢ 
ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1658 ΓΕΔΞΟ 6 Γεχαγα θα 858 ρᾶγδ}]ε8. ὙΠ ἔδοίβ ἃΓα 85 [0]- 
ἰονβ8: ΤΏΘΓΕ ἃΓὸ Ποη6 ἴσοι Ηδρραὶ. ΤΊ ΘΓ ἃγὸ γον ε Υ ἔετσεγ ἰγοϊη 
Μίοδῃ, 1 γε δῃ δηὰ ϑεςοηά [5381 84}, δῃη ἃ ΟὨΪΥ δροιυΐ 85 ΤΊ ΔΩΥ͂ ἔγοῖη 
Απιο8 δῃὰ Εἰτϑὶ 1[5αἰδῃ; αὶ [66 ἀγα ὑπγίοα 85 ΊΔΗΥ ἕγομι Ἠοβοᾶ δηὰ 
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δἰπγοβί ἴἤγοα {{Π|65 ἃ8 ΤΊΔΩΥ ἔγοτῃ ἘΖοκίοὶ. Νοίδ 4130 (μιδὲ ἴῃ {5 1158. 
]οὉ ἀρρϑθϑγβ ἵψίςε δηὰ Πευςεγοποιν ἴἄγοα ἔμηε8. ὙΏ686 ΓΘ ἰηἴογ- 
βίης ᾿ἰἴθ8. ΟἿΘ οἵ ἴΠθ τὰ [45 ἃ Ὀδδσίηρ ΟἹ ἴῃ ργοϑεηΐ οὔ͵εθςῖ. [{ 
8 ἴ[Ὡ 6 ἀΌδθηοα οὗ ΔΩῪ Δρράγεηΐ δοαυδίπίδπος τὴ ἢ Ηδρραὶ; τ ἢ ἢ 
ΟΟΓΔΙΏΪΥ 18 ποῖ δνοῦγαθ]α ἰο (Π6 ορίηίομ (μδὶ Ζεοπατγίαϊ 5 (86 
δυίΐίμογ οὗ ἴΠε86 88 οὗ ἴπ6 ἔχοι εἰσῃξ ἙοΠαρίογϑ. 
ΤὨΘ σομηράτγίϑοη θεΐνδεῃ (6 ἢγϑὶ δηἀ βϑεοοηά ρασγίβ οὗ (6 Ὀοοϊς 

οδ;, δηὰ βου α, Ὀ6 οαγτῖθα Ὀεγοη τηθγα Ἔχίεγη]8. [Ι͂ἢ ἀοΐῃρ 30 
ἴξ τ }} Ὀ6 ἈΘΟΘ58 ΕΥ̓͂ ἀραίη ἰο γεΐεγ ἴο (ἢ 6 ν᾽ βίο: ϑ, οὶ, μούγανεσ, (818 

ἔπη, 83 ΠΈΓΆΣΓΥ ἀονίοεβ, Ὀυΐ ἃ5 ἃ βϑοῦγοα οὗ ἰῃηἰογτηδοη σοποοζηΐησ 
[ῃε ἰά645 αἰγοςο οὐ πα γεσῖῖυ ἰδυσῃς ΌΥ Ζεοδαγίδῃ. ἴῃ (ἢ Ιη- 
ἰτοἀυςοι ἰο ἴΠε πγοὶ εἰσ ομαρίογβ 1 τψὰ8 ποίθα [πὲ (ἢ ργορδοῖ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἀαβοσῖθ68 ἢ Π156}{ 45 γεςείνϊηρ ἱπϑιγυςοη [Ὠγου σῇ 8ῃ δῃ- 
ξεἰῖς Ἰηἰογργοίεγ, θυΐ παὶ 6 γεργεβοηῖβ Ὑδῆν οι ἃ5 σΟΏΘΓΑΙΪ Ὠἰά- 
ἱηρσ ὨἸΤΏ561} ἔγοῦγ Ὠυτηδῃ εγε8 δηαά οπιρίογίηρ δηρεὶβ ἴο (εἰ νος 

δηὰ σχοςιία ἢἷ5 ἀθοῦθα8 διηοηῦ 6 η. [ἢ οἶ8. 9-14 [Ώ6Γ6 18 ἃ αἰ ἶἔοι- 
δηΐ σςοῃοδρίοῃη οἱ σοιδβ ψᾶγ8. [{ βδονϑ ἰἰ56} ἴῃ οὐ, σβογε, ἴῃ- 
ἀεεά, “1ὰ6 ΠΟΙΥ ομε5᾽ ἃγὲ τῃϑη!οηδά, δι 45 ἴῃ6 διἰοπἀδηΐβ, μοί 

(ἢ 6 ΤΠ] ΟΘΘΘΏΖΕΓΒ, οὗ Υδηνεῦ. [ἡ ἰδεῖ, (8 ομαρίεσ 5 Δ ὄὀχοοϊ]εηΐξ 

ΘΧΔτΊΡὶς οὗ ὈΠ0]1ς4] δροςαϊγρᾶς, [86 τχηοϑδὲ ὑγοιηϊποης [δδίυγεβ οἵ 
ψΠΟὮ ἀγα (ἢ βυάάδη δηά ἰεγγίβο ἀρρδάγδῃοα οἵ [Π6 Το Ὁ ἰο γεβοῦς 
ἢἷβ ῬΘΟΡΪΙδ ἴῃ (Ποῦ Ἔχίγει  δηα (Π6 ἱτατηδαϊδίς ἰΓδηβίογιηδίοη οὗ 
οχί βίη ςοῃαϊοῃ5 ἴον {πεῖς Ὀδθηεῆῖ, ΑΜ δυςἢ 1{ 158 ὉΠΠΚῈ δηγτΐησ 
ἴῃ 186 ἢγϑί εἰραξ οπδρίοεγβ. 

Αροοδὶγρές 888 οἵἴμογ βιγ κῖτπισ σμαγαςίοσϑςβ. ΟΒατῖοβ (08., 
δὶ. Αῤοοαϊγῥῥίο 7 ογοίμγε) τα 05 ἴἤγεθ. [π (ἢ ἢγβί ρΐδοθ, 
ἰς ““ἀαϑρίβεβ (86 ρῥγεβθηϊ.᾽ δϑυςῇἢ ραβϑίπυ5πῚ ἤη 45 ὄἘχργαβϑίοη 65- 
Ῥοοΐα ΠΥ ἴῃ τὸς ὅ, σβεγα [Π6 Ἡτίϊεσ. σάγη8 ἢ18 ρθορῖὶς ἰμαὶ [Π6 Ὀεϑὶ 
οὗ ἴδεπι τηιιϑὲ 5{1] γο [Ὡγουρῇ ἤοσγ δος ἴοη, δηὰ 14, βοσα ὄνεὴ 
(8 οσδρίαγα οὗ [πεῖν ΠΟΙῪ ΟἿ 15 ῥγοαϊοϊοα. ὙΒογα 15 ποίμΐηρ οἵ 
(198 Κιπὰ ἴῃ ςἢ8. τ:-8. Ζειοβδηδῃ, ἰξ 18 ἰγυς, δοκηου]εάρεβ (δὶ 
Ηἰβ ργεϑεῃὶ ἰ8 ἃ ἀδὺ οὗἁ “5:18}} ἰὨϊηρβ," Ὀυΐϊ δα 5668 ορα ἴῃ ἴΐ, 

δηἃ ἀχροοίβ ἴΠ6 Ἑσμδηρα ἴο ζοπθ, ποὶ ὈΥ δὴ οδχίογηδὶ δαί, Ὀυΐ 
(δγουζὰ ἱπίογῃδὶ ᾿πηργονοηθηῖ. Ιπαρθοα, ἰῃ οἰ. 8 ἢ ΔΙγθδαν βη 45 
(δες χοοὰ ἔπι6 οοταίηρ, ἀπ δησοῦγαρεϑ ἷ8 Ῥθορῖὶς ἴο γεοορηῖϑα ἱἰΐ 
Όγ ἰταῃϑίοστηϊηρ (Βεῖγ ἔαϑίβ ἰῃίο 8εᾶ30}8 οἱ “"}ΟΥ δηά το)οϊοίηρ. 
Ο. ν. 13. : 
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Αποΐδοσ Ἑδαγδοίοτ ϑς οὗ δροοδίγρες 15 "δὴ ἱῃπάθβη εἶν τ]ὰ οΓ 
υἱὸν (ΠΔῃ 158 ι.8118] ῃ ῬΓΟΡΏθΟΥ. Ηρα ἰξ 8665, ἄγϑί, “'8}1 (86 ρθο- 
ΡΪ65 τουμὰ (122), δὰ τΠθῃ “.811 [ἴῃς παίίοηβ᾽᾽ (145, δι μογίηρ 
δϑαϊηβὶ (ἢ 6 ἱπεὶσηϊδοδηΐ Οὐ οἱ [6γυβ8] 6 π), ΟὨΪΥ ἰο Ὀ6 τορι ]5θὰ 
δηα ονεγίβσονῃ δῖ 5'ρῃξ οἵ δῆτε. ΤῊΪ8 4150 18. ὉΠ||ΊΚε Ζεςοἢά- 
τῆ. ὙΠΟΓΕ 18 0 ἢϊηΐ οὗ 1 ἴῃ ΔὴΥ οἵ ἢΪ8 γεοοχῃῖϑθα ῥγορῃοοῖθβ. 
Ιῃ ἰδςοῖ, ΒΥ [86 της [ἢ6 ἰα8ὲ οἱ [6 πὶ νγὰ8 τι τἴδη, ογ υἱἱεγοά, Ὠδ 

Κποὺν (δῖ 0 5υςἢ τοί διηοὴρ (6 πδίίοῃϑβ ἃ5 ΕΖεκίεὶ ρἱςῖυγοβ γᾶ 5 
Ῥοβϑίθ!ε. Ηδϊ 566πὶ5 ἴο ἤδνε Ὀδθθ Ἵοοπίοθηϊ ἰΐ 5 Ῥθορ]δ πιΐσῃξ εα- 
Ἶογ, 85 ἴΒον αϊά, [πε βοι Ὁ]δῆςα οὗἉ 561-ονγεγηηθηΐ ποῦ (6 δ ρ}8 
οἱ (6 Κίηρ οἱ Ῥεγϑβῖδ. 

ΕἸΏΔΙΪγ, δοοογάϊηρσ ἰο Ομασῖθβ, δροςδὶγρες 15 Ἵδαγδοίεγίϑαα ὮὈΥ͂ 
“τυ 8} 1655 σγυε! γ᾽ 1 [ῃς ἴαίς ρῥγεοαϊςίοα ἔογ ἴῃ 6 δῃθηθ8 οὗ [6 
ΟΒοβθῃ Ῥϑορῖίε. Ἧς ἀοαϑ8 ῃοὶ τγοΐεσ ἴο ἴῃ “δγδ᾽ δηὰ (ἢ “"ϑϑνογα " 
σὰ τ ἢ (ἢ Ργορῃοῖβ ΖεηοΓΑΪΥ (Ὠγεδίθῃ {πεῖς οὐ 858 γψγ6}] 85 
βυγγουηαϊηρ, πδίίοῃβ, Ὀὰξ ἰο ἰοσίαγεβ ψ οἢ ἀγα (δ6 Ὠίάδουβ δηά 
ἀτεδα ] γεβεςίοι οἱ (6 [Πἰηρβ [Πα 7εΐνγ8 Ξυβογοα ἔγοῦι (μοὶγ ορ- 
ῬΙάβϑοσβ. ὙΒΟΓΟ 5 ἃ γᾶοα οὗ Β00ἢ ΟΥΌΘΙΥ ἰπ οὗὅ δηὰ 1τὖ, δαὶ ἰἰ 15 
τηοβὲ Δρρδγοῃηί ἰῃ 1472. ὁ, ΠΟΓΟ, ἃ5 ἴῃ 15. 6653, (Π6 ΤΟΣ 5665 ἴο 
αἰοαὶ ονὲσ ἰδ δροπίεβ ἀεϑοτροἃ. ΤὨΐ5 σογίδ ὩΪῪ 18 ἢοί [Π6 βρὶ πὶ 
(δὲ αἰοίαιοὰ [Π6 ὑνίςο-σίνεη ἐχμογίδοη, “ανίβα ποῖ δον] Ομ 6 
δφαίϊηβί δηοῖμοῦ 'π γοὺγ μοαγί5᾽ (ηγ}) 8.7), δπὰ Ὡς ἢ τοργεβθηβ 
(ἢς ΔΕ. 85 Βοςϊκίηρ ἰο Γ6γιιβ8 6 πὶ, Ὠοΐ ἔγουλ δᾶ οὗ ἃ [ῃγοαιϊοῃϑὰ 
Ῥίασια (147), θυϊ θδοδυβα ἴΠῸῪ μαναὰ μοαγὰ ἰμδὲ σοά δ88 γενεαὶ 
Εἰτη586} ([Π6γὰ6. Οὐ 83. 
ΤῊΣ ἰαϑὲ ροϊῃξ γεςδ]}]5 ἃ ἴδστῃ υϑ6α ἴῃ [6 Ιπἰτοάἀυςοῃ ἴο ἰδ ἢγοὶ 

εἰσῃϊ Ἑδμαρίεγβ ἰο ἱπάϊοδίθ οἣς οἱ [Π6 τηοβί ποϊοεϑΌ 6 σῃαγδςοίογί5- 
[ἰς8 οὗ Ζεοβαγ δ} δῃὰ ἢϊ5 υἱίεγαῆοεβ. [{ γγὰβ8 σοδγίείγ. [1 σογίδί η]Ὺ 
οδημοῖ Ὀδ υϑοα οὗ [ἢ686 58: οπαρίογβ ἃ8 ἃ 016. ὙΤὮδ ἴογπὶ 65- 
ἐἰγαυαραποε πουϊὰ Ὀεζίεῦ βυΐἱ ϑοηλο, δἷ ἰεδϑὶ, οὗ ἰδ. ΝΙῸΓ ἰ5 1Π6 
ΟΕ ἀϊβρίαγοα [ἢ6 ΟὨΪΥ ενϊάδηςε ἴο {18 εβθδοί. [ Ἄρρθᾶγβ ἴῃ 
16 τί ογ᾽ 58 ρἱοίαγε οὗ (ῃ6 ζυῖυγα. [πῃ (Π6 πιχαῖίεγ οὗ [6 Ἔχίοπὶ οἵ 
ἰῃς Μεβϑίδηϊς Κίησάοιμῃ ἴῃς ἀδίδ ἅτε σοῃμῆϊιοϊησ. ΤΉ, ἴσου οἢ8. 

97), ἰξ νου] ἀρρϑᾶγ (δὲ [6 ψτὶτεγ οἰαἰ πο 858 [6 84] Πογίϊαζα 

οἵ 8 ΡΘΟΡΙεα 41} [ῃδξ νγᾶὰ8 ὄνεὲὺ ὑγοῃγβοά (ἤδη, ἔγομχ [6 δηα οὗ 
Ἠδάγαϊ ἰῃ (6 ποσί ἰο [μ6 ἀδβοσί ϑου ἢ οἵ σᾶΖᾷ (οὗ), 30 ἀχιοη δὰ 
ἃ ἀοπιδίη, δηἀ τηογο, Ὀεΐηρ γοαυϊγοα Ὀδοδυβα (ἢ (068 οὗ [5γαοὶ ἃ5 
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ΜῈ} 85 Τυἀδῇ γα ἰο Ὀκ ταϑίογϑα ἰο {πεὶγ οουπῦγ. ΟὐΓἹ τοῦ Ἶ. Τὴ 
(85. 12-14, ἃ5 ἰῃ [Π6 ἢγβὶ εἰρσῃί, ποίη ΐηρ 15 5814 οὗ [5γδεὶ, Ὀυΐ ἴῃ 
145 106 Ἰαηὰ οὗ ψῃϊοῖ 7ογυβαίθηι 15 (ἢ 6 σΔρὶ 8] 18 ἀΘϑογ θὰ 85 6χ- 
(ἐμά ϊηρ οἡΪγ ἔσο σεῦά οἡ (6 ποσί ἰο Εἰτωγίοη οἡ (π6 ϑοι(ἢ οὗ 
(ἢς εἰΐν, [8αἱ 15, 85 ᾿ῃοἸ υἀϊηρ, ΟὨΪΥ (ἢ 6 ἰοΓτ ΟΥΥ οἱ (ἢ 6 Θαγ Ποῦ Κίηρ- 
ἄοτα οἱ Τυ4ῃ. ὙἸδαβθε ἵνο ἰογθοδϑίβ ΔΓῸ ἱστθοοῃο δ] (Π6 ΟΠ6 
σὰ τς οἴμοῦ. Μοχσϑονοσ, ἢ Ζεοδαγίδῃ ντοίθ οἢ8. 1:-ὃ, ῃ6 Ἅσδῇ 

ΒΑΣΩάγ Ὀ6 (86 δυίΐμοσ οἱ εἰζπεῖ οὗ {Π6ῃ}. 
ΓΒΕ ἐεδοβίηρ οἵ (88. 9-14 αΠ8:6Γ5 ἔγοια [Πδἱ οὗ (ῃ6 Βγϑὶ εἰσῃϊ στὰ 

τοίθγοηςε ἴο {με Ὠοδᾷά οἱ (Π6 {πἰυγε Κιησάοτῃ. ΖΕΟΒΑγδἢ ἀθοίαγοβ 
(Ὠς ΡῬγοιπγῖ8ε ςοῃοογηΐηρ εἶτ ζ0]6]16ἀ ἴῃ ΖεγθΡαΡεὶ, ἃ ῥσίπος δἱ- 
ΓΕΔΟῪ Ὀοτῃ πὰ ργεβεῃί ἰπ [ῃ6 οοτητηυπίγ. (Ὁ 45 612 ἴ- Ἐτοπὶ 
οἾ5, ου ἴῃς οἵδεγ μαπά, ομδ ἰβαγῃ5 ἰμαἱὶ μα 85 ποῖ γεὶ ἀρρϑαγϑά, 
(μαὶ, ἴῃ ἴαςῖϊ, Βα Ὑ}}} ποῖ ἀρρϑᾶγ πὲ] ἰῃς σου ΠΊΓΥ οναγ πὩΐςἢ μα ἰβ 
ἀεϑεπηρα ἰο συϊε 85 Ὀδοῃ κυράποα ἴογ δΐπι. ὙΒΕΓΟ ἃγα Π0 οἵδοῦ 
τοίεγεμς 68 ἰο Ὠἷπι; ἕογ ττ΄' ζ- 15 δηγιίηρ Βαϊ ἃ Μεββίδηΐς ργορῇεοΥ, 
ΨὮ16 1η οὗ, 12 115 (86 ψἢο]6 Βοῦϑε οὗ Πανὶ, πὰ ποῖ Δὴγ ραγςυ- 
ΑΓ το 6 Γ οἵ ἱϊ, ψῃο 18 ἰο Ὀ6 “ἼΚα Οοά᾽" δηά “1Ἴκε ἰἢς δηρεὶ οὗ 
ὙΔΆνπ ἢ Ὀεΐογα πε ῬΘΟΡΪαΘ. 
ΤὨΟ τα 6517 οἱ ΖεσΒ γα ἢ 5 Ἐχροοίδοῃβ οοποογηΐηρ σοηα Π 008 1π 

σΟΏΘΓΑΙ ἴῃ [Π6 ζαΐυγε 45 Ὀδεη ποίεα. Ηδπ ῥσγοιηΐβεϑ [158 ρθόρ]ε ΟἿΪΥ 
(δαὶ (6 53}411 βανὲ ἃ ρεᾶςε δῃηὰ ὑγοβρογυ [μὲ Ρουτη 5 ἰοηρς δηὰ 
ὮΔΡΡΥ ᾿ἰἴνεβ. [Ιῃ οἰ. ο 4150 ρϑᾶος 18 ργογηϊϑεά, θὰΐ μογα (ἢ 6 ῥσγοιι- 
56 ἱποϊυ65 “ἴδ 6 πδίϊομβ.᾽) ὙΤὨυ5 [4Γ ἴΠεγα ἢδ5 ὈΘΘΏ ὯΟ 5ογίουβ 
ἀΐνογρεηςθ, Ὀυϊ δοοογάϊηρ ἴο οἰ. 14 ψῇοη Ὑδηνο σομγ65 ἰο (6 
το οἵ οἵ ΓΤ γιιϑα]θτὰ 411} ἐπ πισϑ Μ11}} θοοοῖα πο. ὍὉδ δύῃ γ}}} Πονοῦ 

οὐοῦ Τυάθα, Ὀδη 5 οο]ά δηα ἀδγκηθ58 δηὰ τδκίηρ 8ῃ ΘΠ 41655 
ΒΌΏΤΠΟΓ ἄαγ. Αἱ (ἢ 58πι6 ὕπ|ὲ ἴπΠ6 τυρροα δηὰ οἰΐεη θάγτθη ἢ1]}}5 
11 σιηοοίἢ ἰδοιηβοῖνεβ ἰηἴο ἃ ρἱαίη [Ὠγουζῇ Μ᾽ ὨΙ ἢ οαϑιναγαά δπὰ 
ψοϑίνασγα Ὑ1}1 βου Ῥογθῃηἷ8] 5 ΓθᾶΠ15 ἴο ἐγ Ἷγ [ἢς 501}. Ἔνθα 
ἱξ (ἢ}15 Ρἱςῖγε 18 ἴο Ὀ6 ἰακδη βρυγαίνοϊν, ἰΠΘγα 5. 51} αἰ ογθηςθ 
ἐπουρὰ Ὀεΐτοοῃ 1 δηὰ (ἢς ἰαγ]1ς ἀοβοΠ ρΡὕοη οἵ οἢ. 8 ἰο ναγγαηΐ 
ΟὯ6 ἴῃ μοοιίδίηρ ἰο δι θαίες ῬοΙδ ἴο (6 58π|6 διιϊδογ. 

ΕἸΠΔΙΪγ, ἰξ τοπηαΐῃβ ἰο σοάραγα [ἢ 6 δ ρἢ 8515 οἡ εἴμῖςαὶ πηδί(ογ8 
ἴη (ἢ6 ἀγϑὶ, δηὰ ἴΠ6 ἰδοκ οἱ ἰΐ ἴῃ (6 Ξεοοηά, ραγί οἵ (ῃε ῬοοΚ. [Ιὰ 
15 ἰη5ϑίθῃςε οὔ υ5ςε δηα οἴ οΓ βοςΐδὶ νἱγίιιεβ, ἃ5 45 Ὀδθὴ 5ῇονῃ, 
Ζοοδασίδ ἴῃ ἴδ6 υπάουρίοα Ρτορἤθοὶεβ 18 ἃ ψόοσίῃν [ςΟ]οννεσ οὗ 
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Απιοβ δηὰ [15Ξαἰδῆ. ὙΏ6 βᾶπ|6 οδηηοῖ Ὀδ6 841 ἴογ (86 διιίῃοτγ, οὗ 

δυίδογϑ, οἱ οἢ8. 9-14. [πὶ ἰδεῖ, ΔΙ Βουχῇ ἴΠογα ἅσσα ἃ ἰοὟ ρδβϑᾶρεϑ 

ἔγουι ΨΈΟΒ ΟἿδ ΤΊΔΥ ἰηἾΟΓ ἃ Γεραγὰ ἴογ 7υ5ςε δηὰ Κἰπη 655, 65- 
ῬεοΐδΠγ ἰονγαγὰ [ετν8, ΤΠ ΈΓα ἅγα ὯΟ εἰ μῖςαὶ ργεοερίβ. Οἱ [Π6 οἴποῦ 
Βαηά, (6 πγαίίογ οὗ βδηςὙ, ἴῃ [ἢ 6 56η86 οἵ Ἔχοϊ υϑἷνα ἀδνοῦοῃ ἴο 
Ὑδην ἢ δηὰ ἰγεθάοηι ἔγσγοπλ σΘΓΕΠΊΟΠ14] ΠΟΙ] Δ ΠΠ 655, 15 ΡΓΟΠΛΪΠΘηΐ, 
δηὰ ἢ τηοϊίο οὗ (ἢ6 ποῦν ογάεσγ, δοοογάϊπρ ἰο 145 15. ηοΐ τυζυδὶ 
ξοού-1}}, θυ “ο] 6585 ἰο ὙΔῆν ἢ,᾽) ἔνε ἴῃ [ἢ 6 06115 οὗ ἴῃ 6 ΠοΓΒ65. 
[ι 15 οἰεαν [αἱ Ζες παγίδι, ἰπουσῇ ἃ ργθϑί, δέξεγ δανίηρ ντἰτδη οἷ. 8, 
νοῦ ΒαγαΪν ἴῃ 5 ἰαϑὲ τηδβϑϑᾶρα ἰὸ 8 ρθορῖς να ρὰΐ 580 τηυοῖ 
βίγε88 ΠΡΟῚ ΘχίεΓῃΔ15. 

ΤΒε οοποϊυδίοη ἴο δὶς ἢ τὨΐδ οοτπιρασίβδοη ροίη!β 18 υῃτηΐ ει καῖ 6; γρῖ, ὃδδ- 
ἔοτε οἱοδίηρσ [ἢς οδβς, ἰξ ἰβ ΟὨΪῪ ἔαίγ ἴο οοηβίάοσ ἴδ διρυμηδηῖβ ἔοσ ἴδς Ζεοδασγίδπ 
δυ Ποσβδΐρ οὗ οδ8. 9-14 νἱ τ οἢ ἘοὈίηϑου οοποϊυάεβ δἰ8 ἀἰδουδοίοη. (Τὰδ 
Ῥνορῤῥεοίες οἵ Ζεολανίας, 8) 7.) δε εἷαΐπι5 (1) ἰδὲ “τε διηάἀδιθηῖδὶ ἰδ δς 
οἵ θοιὰ ρασίς δὲ ἴῃς 841)ς,᾽" αἰνίηρ οογίαδίη βροοϊβοδ οηβ. (4) "Ἀπ ὑπυβυδιν 
ἄδερ, δρί για] ἰοηθ." ΤΤὮς Ῥαβϑβαροβ οἰϊεαὰ ἔγοπι οἶ5. 9-14 8δ.ὸ οὗ 1τοῖξ 1219 
148. 91. Οἔτδοβεα σοἱξ ἰα δὴ δα αἰκίοη ἴο [ἢς ἱεχί δηά 1.48 ἃ ἀδβοσί ρΡοῃ οὗ οπς 

οὗ ἴδε Ρδγβῖοαδὶ ἔεδίυσεβ οὗ ἰῃς πεν [υὐδ. Τῆς ΟἸΠΟΙΞ τάνδδὶ, ἰΐ ἷἰ5 ἴυς, ἃ 
ΖΕΑὶ ἴον γοϊ σίου, Ὀυΐ ἱ ΟὨΪΥ οὔς οὗ ἴδ (1219) ἱβ ἴμ6γὰ δὴν ἰηαϊςείοη οἱ 5ρὶγ- 
ἔτι] εχρεσίεηος. (Ὁ) “Α δἰγαῖας διετὰἀς οὗ μορε δηὰ ἐχρεοςϊδίίοη, ποι ὈΪΥ 
ςοποεγηίης (α) [δς τεΐυγῃ οὗ ἴδε ττδοὶς ἡδείοη.᾽ ΤΉ ΐΒ, 85 885 Ὀθεεῆ βδονσι, ἰ5 
ἃ Ῥγενδί εν ἰάθα ἱπ οἢ5. 9-1:, Ὀυΐ ΠΟΎΒΠΕΓΕ εἶδε 5 ποτα 8 σεπυΐπα γείεγεηοα 
ἴο ἴβγαοὶ. (β) “7εγυβαίδη)χ 584}} θ6 ἱπμδρίϊεα.᾽" Νοῖς, βονενεσ, [ῃδί, 85 85 
Ὀεδ ἐχρί  δἰηεά, ἰδς Ποσυβδ θη) οὗ 1.419, Ῥεσομοα δ᾽ οὔζ οὐὲσ δὴ υπσοκεη υἱδίη, 
ἐβ οἱ ἴπ6 Τογυδβδίοτ οἱ οὮ8. τ:-8. (γ) “ΤΈς ἴδιιρ!ς 584}} δε Ὀυ11.᾽" [1 5 ΟὨΪῪ 
πῃ ἴδε γε Ῥασί ἴμδιὶ ἴῃς ἱδπιρὶς ἰ5 511}} ἰῃ ὑσγοοαββ οἱ οσεςοη. [Ι͂ἢ σα 28 1ϊ ἐς ενὶ- 
ἀδηεἶνγ δἰτοδαν οουιρἰεἰες; ΠΟΥ ἰς ἴμοτς, εἰἴποσ ἴῃ τα ραϑβαρσο ΟΣ οἰβενβεσε ἰῃ 
ἴδε βεςοῃά ρῥασγὶ, δηγἕίης ἴο ἑοσἱά ἴῃς δϑϑιπιριίοη πὲ οσβμΐρ ᾿Βογείη [85 
Ἰους δίποβς. Ῥεε τεδυπιεὰ. (δὴ) ΤΏς ““Μεκείδηϊς Βορς ἱβ ρεου ιν βίσοης.᾽ 
ΤὨ5 ἰβ (τὰς, Ὀυΐ, 85 [88 Ὀεεῇ βῆονῃ, (δς “Κίηρ᾽" οὗ οἢ.. ο β ποὶ ἰδς “5 8Βοοι᾽» 

οὗ ἴῃς δτεῖ ρασί. (ε) ““Ῥεδοὲ δηὰ Ῥγοβρεσίὶ!ν δῖε ἐχρεςίεα.᾽ ΤῊΪΒ  δ'5ὸ 5 
ΟἿΪΥ Ῥαγίΐδι]γ οογτζεςεῖ; ἔοσ σοἱἹ 85 διε οπ)ν τεΐεγεῃος ἴῃ οἶ5. 9-14 ἴο ἴδς τηδῖἊ- 
ταὶ Ὀεηοδῖα ἔοσς ψ Ὡς Ζεοδαγίδῃ ἰοοκεά, δηὰ ἰδ ἰβ δὴ δα ἀἀϊοη ἴὸ ἴδς ἰεχί. 
(ἢ “Τῆς ἰάεα οὗ Οοὐ 5 ὑγονίάεηος 85 Ἔεχίεπαϊηρ ἴο [Ὡς νιοὶς οδυίὰ.᾽ Νοῖς, 
Βονενεσ, 85 [85 Ὀδοη ββονῃ, [πδι ἴΠ6 τη πο ΌΥ ἩΔοὮ ἢς ζονοσῃ ἰδο ποτὶ ἃ 
ἦβ ΌΥ πο τϑεδηβ ἴῃς δαῖης ἴῃ ὈΟΙἢ Ῥδαγῖβ. (ο) “ἼΒῈ ὑσορδεῖ δ δι τὰς ἰονγδσγὰ 
]υάδῃ." ϑὅεε ἴῃς οτἰ ςίατη οἡ (Ὁ) (α). (ἃ) “Ἴδε ὑσορδεῖβ διιυἀς τοτατὰ 
ἴδε παιίοῃβ.᾽ [1145 Ῥδεη βῃονῃ ἴπδὶ ἴῃς ἴοῃε οἵ [Βε δεοοηὰ ρματὶ, ἐβρεςὶ δι 
οἶδ. τσ δηὰ 14, ἰ5 τυ ς ἢ τλοσζο δίοσῃ δηὰ Ἵγιοὶ ἤδη τ δὲ οὗ ο8. 1-8, δηἀ τῃδῖ, 
ἩΔΕΙΟΔ5 ἰῃ οἢ. 8 {δε ΠΑΏΟΩΏΒ δὲ ἀγαινῃ ἴο εσυβδίεπι, δοοοσζάϊηρ ἴο «ἢ. 14 ἴθ δῪ 
ἃῖο ἀσίνεη Εὐἱτπον. 

(2) Ἀοδίηϑοῃ οἰαίτς ἔυσίμεσ τπδὲ “ἸΠΕΤΕ τὲ Ῥοουϊίατὶ 65 οἱ Ἰδουρῆςξ οοτὰ- 
τὰοη ἴο ὈοΪδ ραγίβ.᾽ ΤΈς δρεςοϊδοδιίίοῃς δὲ δ5 (οἰϊονγβ: (8) “ἴδε Ὠδοὶΐϊ οὗ 
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ἀπε ΐης οὐ ἴδὲ βδαῖὶς ἰδουσῶι" ὙΠῸ ρϑϑϑᾶρεβ εἰϊεὰὰ ἔγοτι οἷβ. 1-8 δὲ 
414 {.Λ4 4. 612. .ι5 84. δ. Ξι. Σ2. ψ Ὡς ἢ, Βονένοσ, ἀο ηοὶ 51} ἐδ βίδίεπιοης Ὀδϑοὰ 
ΟἹ ἴδεχ, ίοσ ἰῃ Ὀοϊὰ 2:5 1.410 1. δηᾷ 612 Τ. οης οὗ ἴῃς ἰἀςημ οὶ οἶδυβθα ἰ5 8Δῃ 80- 
«τειίου, ἰῃ 84 1. (π6 βοδῆςβ ἀδβοσίθεα δῖε ποῖ ἴδε βαπῖο δηὰ ἱπ 85: (ἢς εἰδυβε 
““Δηᾷ ἴο δεεῖ.," εἰς., δ γΓοῦΘ ὈΪγ ἃ χκίοβδβ Ὀοστονεὰ ἔγοσῃ ν. 3, 16 ἴῃ (Ὠἷδ Ἰδίίες 

ψεσβὲ ἴἢς σερει οι οὗ ““ἴο ἀρρεδϑε Ὑδῆνεδ᾽" 8 ποῖ 8 ρεουϊαδσγίγ οἱ Ζεοβασγίδῃ, 
Ὀυΐϊ ἃ ἔδιαλ ας ἔεδῖυσε οἱ ΗοΌσεν οοτηροβίοη οὗ νἢϊς ἢ ἔμότε δῖα ϑενοσαὶ 6 Χ- 
διαρὶοβ ἰῃ τἴ[86 ἄγδί οὔδρίοσ οὗ σδηδβίβ. (Ὁ) “ΤΒε μανίς οὗ ἐχρδησίηρ οπα 
υμπάδιγδηῖϊδὶ Τδουρσῆς ἱπίο ἴδῈ υπιυϑυ8] ὨΌΓΌΕΥ οὗ ἄνες Ῥδσδὶὶοὶ οἰδυϑε5.᾽" 
ΤΉϊΞ, ἴοο, 5 εἶχον τϊϑίδκεη. ΤΈς Βταῖ οββὲ οἰϊδά ἔσγοπι οἶ5. 1-ὃ ἰ5 613, ΒΟΓα 
ἴδοσε δῖε ἰηδοςαὰ ἄἅνο ᾿ἰηθα, Ὀυὶ ἴῃς 1651 ἄνο οὗ ἃ βίδηΖα οἵ εἰχ, [δες τϑὶ μανίηρ, 
τσγουσῆ ἰδὲ οδγεΐθβϑηθβϑ οὗ ἴπς Μαβϑοσγεῖθβ, ὕδθη διϊδοπεὰ ἴο ἴἢς ργεοδαϊπα 
νεῖβε. (ὕ-. 3. Ιῃ χἱἹ ἰἢς ἄνες οἶδυβοβ δὲ Ὠοΐ Ῥδσαϊοῖ, ἰῃς ἄγϑί ἴττο Ὀεΐῃ 
ΤΊΘΤΟΙΥ ἰηισοασυςίοζυ δηά τῆς 1δοὶ ἴτας 8 σοι ]εῖς ἰτἰϑεςἢ. ΙἿΙἢ 418 ἴῃς ᾿ἰδίῖοσ 
ΔΗ οὗ (6 νοῖβ6 ἷ5 ἃ ρἴοββ, δῃὰ ἰῃ (6 ποχῖ νεσβε ἴῃ δισδηροιηθηῖ 8 εὐ ἀν 
δοοίαἀεηϊαὶ. [ἢ ἴδε Ῥρδϑβδρεβ οἰϊεα ἴγοι “8. 9-14 ἴποτε ἰ8 5:}}} 1655 δυρροτὶ ἴοζς 
πο δυρροβοὰ μεουϊασινυ. (ὁ) “Ἴδε Βαδὶϊ οὗ σεξεστίης ἴο ἃ ᾿πουρδὶ δἰσεδαν 
ἱπιτοάποεα᾽ ἰβ8 ΟὨΪΥ δηοίμοσ ἤδιης ἔοσ ἴδε ἰδηάθῃςν ἴο ἔανουγ οεγίδίῃ ἰώ 685 
Οὗ ὀχργεσϑίου. [1 οδὴ ἧδνδ 0 Ὀσδσίης οἱ ἴῃς αυοβίοη δὲ ἰβϑδις ὑ]655 (ἢς 
(δουρὶ ΟΥ οχργεβϑίοῃβ δὲ ἴδε ϑδο. δϑίποεο, πεγείοσε, Ἐουίηϑοη σλδκοβ 
8 οἰαὶπι ἱπ ΟἿΪΥῪ ἴδγος ἱπδίδηςο (3᾽ δῃηὰ 1.33; 39 δηὰ 1416; ς3 δηά 1 419), δηὰ ἰῃ 
811} οὗ ἔβεῖὰ ὑπ τ ΑσγδηιδΌΐ,, ἴ[δς ροΐηξ οδῃ Βασαν Ὀς τεχασγαδὰ 88 τψὲὰ}} ἰδίοη. 
(ἀ) “Ἴδε υδὲ τηδάς οὗ (δε σδγαϊη] ΠΌΣΟΙ ἴνο.᾿ [{ ἰ5 ῥ]αὶπ ἰδὲ βυςἢ ἃ 
ιϑᾶσε (Δ Ὀδ ΟΔ]]δὰ 8 Ῥδου Αγ Υ ΟἿ τ Ὦδη ἰΐ 8 ΣΊΟΓΣΟ οἵ 1655 ἀὈ ΓΑσΥ, τ ̓ ὩΙΟΒ 
ἱϊ ἰ5 ποῖ ἰῃ ΔῺΥ οὗ {με (4565 οἰϊεα Ἔχοερῖ 92, ΠΟΤΕ ἴδ 6 τσὶΐζοσ ἰ5 Ὀοσσονίηα [ΤΌΤ 
ἃ Ὀτεάδοεϑεοῦ (6) ““ΤῶὮς τόϑοσγῖ ἴο βυτ οἷς δοιου8᾽᾿; ἃ ἰδνουγίίς τηεϊμοά οἱ 
ἱπδισυςοη τῖτι δε ΡσοΟΡΒΕεΙβ, οὗ νος ἢ ΠΟΤῈ 8. ΟὨΪΥ ἴχο Ἔχδηλρ 165 ἰῃ ἐδο ἢ 
Ῥαγὶ οἵ (δε θοοῖκ. (ἢ “διε μαδίϊ οἱ ἀγαυίηρ ἰςββοης ἔγοιι (ἢ Ρδϑι.᾽ ὉὍδς 
Ῥάϑββαρεβϑ οἰϊει ἔγοσῃ ἍἽβ. 1--ὃ Ἡ Ι ἢ τϑδν 11υϑἴταίς 19 Ροίηϊ 411 οοητδίη σεῖοσ- 
Πποδ8 ἴο “δὲ ἔΓΊΔΟΣ ὈγΟΡ ἢ ΕΙΒ,᾽" οὗ νὨΐ ἢ, 85 ἢ85 Ὀδδη ϑῃόνῃ, ἴμοσζα ἱβ ἢῸ ἰῃ- 
δίδηοδ ἰῃ οἶ8. 9-14. 

(3) Αποῖδον ἱπάϊοδιίοη οὐ υπὲῖν ἴῃ δε Ὀοοΐὶς οὗ Ζεοδασίδῃ, δοοοσζαϊηρ ἴὸ 
Ἐοδίμϑοῃ, ἱβ ἰουπά ἰηῃ ““οεγίδίη Ρεςουϊατί (65 οἱ ἀἱϊςϊίοη δηὰ ςΞ.γ]ς.᾿" ὕπάος 
τὶς ποδὰ δὲ ἄγβὶ αιοίεβ ἃ [δῖ οὗ ννογάβ σοσηπιοη ἴο θοιἢ ρατγί5 ἔγουι Ἐςκασάϊ, 
ἴο ψ ΐοῖ με δα ἀ5 ἵνεῖνε νοσάβ δῃὰ ρῆγαϑοβ. ΟὔὕὔἹ ΖΑ. 1893, το4. Ὑυτο οὗ 
ἴδοθε χίνεῃ ὉΡ Ἐοκασαάϊζ, "3) δπὰ ΡΨ, τὸ οχηϊ δὰ ὃγ Ἐοδίῃβϑβοη. Οἱ {ποθ 
ἵπεῖνε οὔ, ὍΝ, ὙΠ πν,, ἰ8 υϑει ΟὨΪΥ ἴῃ ἴδε δτεὶ ρασγί, οὔ β, “125, 8 8ῃ οστοὸσ οὗ 
ἴ86 ἢγβι μαζὶ, δηὰ ἄνε, "1. 1π, Ἔν} ὸν, ον, ἼΩΝ, δῖὸ ἀἰ ΒΟΥΘΩΙΥ υϑοὰ ἰη ἴἢ6 ἵνο ῥδγίβ, 
σπἷς ἴοι, 7.Ὁ5 Ὁ». ΤῈΣ Ὧϑ3. ΠΟῚΚ, ΠΝΌ, οἵ δε τεπιδίηΐησ ἅν δὲ 90 οοσῃζοη 
ἴδδι (μεῖς δῦδεμος νουἹὰ Ὀς τόσο ποιεῖς [ἤδη Ἐποὶσ ρροδγαπος ἴῃ εἰπε ῦ 
Ῥασι. Οἱ ἰδς ογίρίηδὶ 11δὲ Ἐοκαγάϊ ᾿ἰπιϑο} ἢ 58 γ8 [δὲ ἴπε86 ρΡοίηϊϑ οὗ οοηϊδςὶ 
“ΟΝ δῖε, ἰη ἔδςῖ, ποῖ πιοσὸ πυλογουβ ἤδη ἴποϑο Ὀεϊπνγοοη ΖοΟπατίδη δηὰ 
ΔΩΥ ΟἴδεΣ Ῥγορδμεῖ, αγὲ ἱπαίσηϊδοδηξ ἰῃ οομπιρασίϑοη τῖτὰ ἰἢς αἀἰβοτοηςες Ὀε- 
ἵπεεῦ Πὶπιὶ δη (Ὡς δυίδοτν οἵ ἴπ6 ϑεοοηά μαζί οὗ ἴδε Ὀοοϊκ᾽΄: δηὰ ἣς (οἰϊοννϑ {Π|5 
βιδϊειηεοῖ Ὑ1} ἃ ἰΙοηρετ [ἴ8ι οὗ ογάβ υβοὰ ἰηῃ αἰ οσεηὶ 56 0963 οἵ ἰπβίεδα οὗ ἐδ. ἢ 
οἴδιεσ ἰῃ [με ἴνο ῥαγίβ. 1η οοῃοϊιβίοη δ 588, “ὙΠεθς ἀἰδοτεηοεα νου Ὀς 
ἐπουσῇ ἴο ὑγονε ἴπδὲ οἶἰβ. 9-14 σδηποῖ δανὸ Ομ ἔσο ἴῃς βδῖηδ δυῖΠΟΣ 88 
ςδι5. 1-8.᾽ [Ιῃη τδὲβ οοποϊυβίοη Ἐοδίπϑοη σοΐυβ6β ἴο οοηουγ; Ὀυΐ Ὠΐθ ΓΕδ5Οἢ 9 δ. 
ποῖ οουνίποίησ. ΕῸΓ ἐχδπιρὶς, ἰῃ ὑνοὸ οὗ ἴδ (ἄγεο 8865 ἴῃ ψ  ϊο πὸ πᾶς 
δα Ατ τος οὗ ἐχρσζεββίοη ἰῃ ὈΟΪἢ Ῥαγίβ ;δἷ9 διζυπεηῖβ ἀγὸ θαϑεα οὐ ἰηΐεος- 
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Ῥοϊδιίοηβ; οὗ δε δέϊεεη νοςδενοβ οἰϊεὰ ἔγοτη ἴπ6 ἴπῦοὸ Ῥδιίβ ΟΠΪῪ Ὡΐῆδ δῖε εἰδδγ 
᾿8365 οὗ Δροβίγορδε; δηὰ οὗ (ες Ὄχδιιρὶςβ οἵ οἰυτηϑυ αἱςιίοη, ποθ (3) οἵ ἴδῃς 
βεςοηῃᾷ Ρᾶσί ἃζε 8}} ἔσοπι 1:2}. τ βόσα ἔοσιηδὶ τσ ρει:  ἄοη ἰβ ἰπ ογάθσ. ΕἸΠΔΙΪΥ, 
ἴῃ νἱεῖν οὗ ἴῃς νασίδιουβ ἰῃ ἐδ υϑὲ οσ περίεςϊ οὗ ἴδε νονεὶ Ἰεϊίοσβ, ἰδ ἰ5 Βαγαϊν 
δαίς ἴο τορασζὰ [πὶ οσσυσσοηος οὗ πίης οΑ965 οὗ ἱποοηβιϑίοῃοῦ ἱπ (δα δτεὶ ματγὶ 
οὗ τῆς Ὀοοῖἷς δηὰ ἄνε ἴῃ [πε βεςοηά, 411 οὗ ἩΒὶ οὗ Δ δ τἰδίδ κοβ οὗ οορυ βί, 
85 “'ους οὗ ἴπε βοηρεβί ονϊάδηοεβ ἐπὶ ἰΐ τγὰβ 411 ττίτεη Όγ οὔς παηά." 

(4) Τε πεχὶ δισρυγηδης ἱβ ἴμδι “"2Ζ-ε. 1-3 5ῆον ἔδυ] τ Ὑ τὰ τἢ τς βατης 

Ὀοοῖκ8 οὗ ὑσορβδον 530 οἴΐϊεῃ αυοϊεὰ Ὦγ ἴδε δυῖδμοσ οἵ οἶδ. 9-14᾽; [86 ΔΗΒΤΕΥ ἴἰοὸ 
ἩΠΙΟΝ ἰβ (Πδῖ, 85 [825 θδδη βῆονηῃ, δ που τποδὲ οὗ ἴῃς Ὀοοκα ψ τ τὶς ἢ 
ῬάΓΑ 1615 πᾶν Ὀς ἑουηα δτὲ ἴῃς 5δηπιδ, [πὸ Ὠυ ΟΣ οὗ οοἰποίάδηοεβ νῦν δὰ ΒΟΠΊ6 
οὗ ἔπεη ἰβ νοΓῪ αἰβετγεηῖ. 

(5) Τπε δηδὶ διχζυπιοηὶ υϑεὰ Ὁγ Ἐοδίπϑοη, “τῆς νατὶοῖν οὗ οσί ἔςδὶ ορίη- 
ἴοῃ,᾽ ἰβ οὐνίουδιν ᾿ψεακ, βίηος ἴπὸ οτἰτἶοβ, μόουσενοῦ τί εἰν [ΠΥ τὰν αἰῆες 
ἔτοτῃ οὔε δηοίδεσ οἡ ἴῃς ἀδῖς οὗ οἣβ. 9-14, ἃγὸ δἰτηοεῖ υπδηΐϊϊηουβ ἰῃ ἀδηγίης 
[δδὶ ΠΟΥ͂ σδῃ Βανε Ὀδδη τυϊτίοη ὉΥ Ζεςδβατγίδῃ. 

Ἡδνίηρ ἴῃ. 5ῃοντῃ ἴΠ6 γα Κη 6858 οἱ (ἢ ΔΓριτηθηςβ ἴοσγ (ἢ 6 [τἀ- 

ἀϊοδὶ νίαν τ Π γείεγεηςε ἰο [Π6 δυς οσβὩρ οὗ ἴῃς Ὀοοκ οἱ Ζεςὶ- 
αιίδῃ, ἰΐ 18 ἄπιθ ἰο σοῃϑιάογ (6 οὐ ς4] ορίηϊοηΒ [πὶ πᾶνα Ὀδδη 
Γεδοῃοά ὈΥ τηοάογῃ 5ο ΠΟ Δγϑἢΐρ. 

Μεάς, ἴδε δγβϑὶ ἴἰο ὑγεαὰῖκ σὴ ἰτδάϊοι, δι θυιίοα ςἢ8. 9-1ὶ ἴο 
7εγθηλδῃ, ἢ 15 Γεᾶϑοη8 Ὀεΐηρ (1) [Πδἰ [Π6ΓΘ 18 ΓΘ ΠΟ 5ογὶρίυγαὶ 
δΔυ ΠΟΥ ἴογ ἰηϑ᾽ϑύηρ (Παἴ ΖΕΟΒδγΔἢ τντοῖς ἔΒοπ, θυἱ (2) [Βαϊ ἴΠεγα 
15 5 ςἢ Δ οΥ ἴῃ Μί. 2)" ἴογ διτἱυῦηρ τ θτὰ ἰο 7 Ἐγογλδη, δηά 
(3) [μαὲ {πεῖν οοπίοπί 18 οὗ ἃ σβαγδςοίεσ ἴο ᾿ 05} (86 Ῥε]Ἰεΐ [Παὶ ἢς 
νγὰ5 {μεὶγ δυίμδοσ. Μεθ᾿ 8 δαγθϑὶ [Ὁ] οννεῦα αἰ εγοα ἔγοπι πὶ 

ΟὨΪΥ ἴῃ ΔρΡΡΙγίπρ 818 τεδβϑοῃΐηρ ἴο ἴἢ6 γοπγαϊηΐηρ σὨδρίογϑ οὗ [(ῃς 
Ὀοοκ, Ραΐϊ Ατοῦθίϑθορ Νενοο  Ἐ της ἃ πεῖν ἀεδραγίυγε, πχδίη- 

ἰαἰηΐηρ ἰμαὶ ςἢ5. 9-14 ταυϑὲ Ὀς6 αἰνϊἀοα, οἢ5. 9-τι Ὀεὶῃρ οομϑὶά- 

ΘΥΓΔΡΌΪΥ δαγ]]ογ (ΠΔῃ (Π6 τεϑί. ὙΤΠΪ8 15 ἢ18 βίδϊεθηῖ: 

“ΤΉς ]α48ῖ 5ἰχ οὨδρίοσβ δὲ ποῖ ἜΧΌΓΟΘΘΙΥ δϑβίσηδσα ἰο ΖΕΟΒαγί δ; δῖὸ υη- 
οοππεςίεα ψ| 1 ἴποδὲ τυ Βῖς ἢ Ὀγεσεάε; {πε ἴσος γαῖ οὗ {ποτὶ ἀγὸ υπϑυϊδοϊς ἰῃ 
ΤΏΔΩΥ Ῥϑσίϑ ἴο ἴῃς πὸ με Ζεομδγίδαη ᾿ἰνεά; 4}} οἵ ἰε πὶ πᾶνε ἃ πιοσὸ δἀοσηεα 
δηα ρΡοειίοδὶ ἴυγῃ οὗ ςοπιροβίοη τδη ἴδε εἰρης ἄγϑὶ σμδρίοσβ; δηὰ {86} πιδηΐ- 
ἔεϑεν Ὀγθαὶ ἰδ6 ὑπ οὗ τς Ῥσορπμοῖοδὶ Ὀοοῖὶς. 1 οοπεϊυάε ἔγομι ἱπίοσηδὶ 
ΤΔΑΓ5 ἴῃ ς. ἰχ. Χ. χὶ. ἴῃδι (εβ8ε ἴἴγες οδδρίοτβ τεσε ττίτδη τλυ ἢ Θδυὶ ες 
ἴδῃ {δὰ {της οὗ Τ᾿ γεπιίδη, δα Ὀεΐοσγε ἴῃς σδρεν"ν οὗ ἰδς ἴδη ττῖρε8. ἴϑγδεὶ 8 
τηδητοηςα, ς. ἰχ. τ, χὶ. σ4; ΕΡὨγαΐπὶ ς. ἰχ. 1ο, 13, ΣΧ. 7; δηὰ Αϑϑυσίδ ς. χ. 

10, 11. .... ὙΠΟΥ 5866πὶ ἴο δυὶϊξ Ηοβεδβ ἂρὲ δηὰ τβϑηπεσ. . .. Τδε χίϊα, 
χ ἢ, δηὰ χίντἢ σδαρίετα ἔοι ἃ αἰϑίίηοὶϊ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, δὰ στεσὲ τι διε 
ἴῃς ἀεαῖῃ οὗ 7οβίδῇ; ο. χίΐ υασ. . . . 1 ἱποϊΐηα ἴο τοΐηκ ἰδὲ [6 δυῖπον ᾿ἱνεὰ 
Ὀείοτε ἴῃς ἀεβισυςίίοη οὗ ᾿γυβαιδπι Ὁ τἴδ6 ΒΑΌγ]οηΐδηβ. 566 οη ς. χὶϊὶ. 2-6.᾽" 

Ὁ Τὰς Τιυνοῖνε Μίμον Ῥνοῤδείς, τηᾶς. 
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ΤΠ νίενν ἰΠ.5 5ἰαιεά ἰουπά 8 {τεμΪγ γοσεροη οἡ [6 (οῃί- 
ποηΐ, σἤεγα ἴΠ6 ΨΑΥ δὰ Ὀδδη ργεραγοά ἴογ ἰξ ὉῪ ΕἸ σρο᾽ 5 ΤΏΟΓΘ 
Γ ἴθ] Ὠγροί α518, Ὁγ Πυοράειεἶη δηθὰ οἰἤογβ. 

ΕἸἰύρσε, Φὲέε ΤΡ εἰςεαρηη ρον υεῖοδο δὲν ἄδν δϑολγί εν ες Ῥγορδείοη ϑαοδαν)ας 
δεγχοδορεη εἰμ, 184. 

Ἡς ἀϊνίάἀε5 εἶ. 9-14 ἰηΐο πίῃς ἀΐβεηοξ ὑγορδοςίθβ, 85 ἔοϊϊονβ: ο; τοὶ ἔ-; 
ΤΟΣῚΣ, τα, χα4.17, γχχ1.8. χλῖδ.γγθ. χ,,1.9. χ4.. ἴὸ ΨὮΙΟΝ 6 δεϑίσῃ5 γδζίουβ ἀδίεβ. 
Ἧς εχρίδίηβ ἐμοῖσ ρρεδσαπος ἰη ἴῃς Ὀοοῖς οὗ Ζοςασί ἢ Ὁ δυρροκίηρς ἴδδι ἴδεν 
ΤΕΓΟ ὑγοβεσυοα Ὀ᾿ το ὑσορδεῖ, οσ αίνε ἐμεῖς ὑσγεβεηὶ υἷδος ἰῃ ἴΒς οοἸ]ος οι 
ἴο ὙἘΙΘΒ ἰ8 θοοῖκς Ὀεϊοηρπ ΌΥ ϑοῖηδ οὔδ εἶβε Ὀείογσε Μαϊδομί 88 δ ἀςὰ. Ηἰ 
ΣΕΔΘΟΏ5 [οΥἹ βεραγδαίίησ ἴδ πὶ ἔγομι οἶ5. σ--ϑ, 88 οοσι ρ]οα Ὁ ΒΟΣΚΟῚ (119), ὅτε: 
ἴὃς ἰεϑιμηοην οὗ Μειίδεν; ἴῃς δδοεηοε οὗ ἀδἰε5; {πὸ δραοὶ Ὀδενεςῃ οἢ. 8 δηὰ 
9 ἷηῃη Κεηη. τος; ἃ ἀΐδοτεποε οὗ δῖ ]Ἂ; [6 δῦϑεηος οἱ δ᾽ ]υδίοῃβ ἴο δε ἔοστωεσ 
Ῥτορδοῖβ; {πε δὕδεηςς οἱ δυο βῆ, ἐχοδρῖ ἴῃ οἢ. ἐσ; ἴῃς δδϑεηοε οὗ δηροὶϑ, 
φχοερὶ ἴῃ σῦς ἴπ6 ΔΡΡεδσγαηοε οὗ 8.116} 15π; ἃ ἀἰδδγεηος ἰη οοηϊεηῖ; ἴδς τὶ- 
να ῖσν Ὀεΐνεεη ἴδε ἵπτρ κίησάοχμα; (δε υπδυϊ δ Ὀ] 6 Ώ 655 οἱ ΒΕΓ] ἀϊηρ ἃ κἰησ ὕῃμοΣ 
Ῥεχϑίδη συ}; ἴἰἢς δθβεηοε οἱ ἃ πιοῖδνε ἔοσ ὑσγεαϊςιίηρς εν ἰο ἴγτε, ϑίάου, εἰς. 

ΓΙ ῖον ἰξ νγὰ5 ϑοιμονῃαί το ποα ὈΥ Βεγίβο]άϊ,Ἐ το δε! θυῖεβ 
“5. 9-11 ἴο Ζοοδαγίδῃ, [Π6 5οῃ οὗ 7 θογες Δῃ, ἃ ΠΟὨ ΘΙΏΡΟΓΑΓΤΥ οὗ 
Ιβαΐδῃ (15. 82), δῃὰ 12--14 ἴο δὴ δυίδογ οὗ (Π6 ρεγίοα [5 Ὀοίογε [ἢ 6 
[411 οὗ {πὸ Τυάδδῃ τροηδγοῦγ; δηὰ ἔγοπι ἢΐ8 [π6 οτγαγά 1 45 δὰ 
ἴΏΟΓΕ ἀοίεηάδργβ ἴδῃ (πὶ ψὩϊοἢ αἰ υϊ68 οἢ 8. 9-14 ἴο ἃ 5ἰηρὶε 

δυῖθοσ. Ατηοηρ ἴμοβε ῆο πᾶνε δάορίεά ἰΐ ἀγε (σεβθηϊυ5,7 Μδυτγεσ, 

Ηἱϊσίν, Εν], 1 ΒΙΘεΚ, ὃ ν. ΟΥθηθεγρ, ῬΕ Τανϊάϑοη, 7 ἔσιι55, Βσγιι5- 

ἰοῦ, ἘΣ Οτεῖ!, Καὶ δηῖρσ, δ δῃὰ Οσγϊσιηδοβογ. ἘΡΕ ὙΠΕ δγριτηθηίβ ἴῃ 
ΒΌΡΡοτί οἱ 1ἴ ἀΓὲ Ἰδγζεὶν ἀγάγῃ ἴγοιῃ βἰδίθθη β δηά 8]11510ῃ}.5 [ῃδϊ 

ΓΘ ΒρΡροϑαά ἰο ροϊηΐ ἰο (ἢ ἀδἴο5 ἄρονε τη π ἤΠοηθά, οΓ ΟἾΠ6Γ8 ΡΓ6- 
νἱοῦβ ἴο ἴ86 Εχιϊθ. ὙὮδ αυσϑίοῃ μον 158 ψΒείογ [Π6 ἸΠΓ ΓΟ 68 
ἄγανσῃ ἴγομι ἴΠ6 ρίνοη ἀδίδ ἀγα οοστζεεί. 

ΕἸγβι, ἴ 15 οἰαϊπηρὰ (δι [ῃ6 ἀρρϑδγδηςδ οὗ (6 ἤδη658 Ηδάγακ, 
Πδμηδϑοιβ δηά ἴῃς ργίηςραὶ οἰ658 οὗ ῬΒορηϊοία δηὰ Ῥἢ1]) 1516 ἴῃ 
οἱ 0 ἐγηρ!] 165 ἐμὲ [Π6 Ρθορ θ8 μα ηρς τ[Ὠθτὰ νεγα δυϊζοποιηουβ, 
δηᾶὰ (δαί, βίῃοθ [ΕΥ̓ σψεγὰ βϑιυθάυοα ὈγΥ Τρ Δι ἢ-ὈῚ 686 11, δηά 
(Βοποοίογιγαγα ἰοστηθα ρᾶγίβ οἱ (6 Αϑϑυγίδη, Βαρυ])οηΐδη οσ Ῥεῖ- 
5'Δῃ Θρῖτο, [Π18 ὈΓΟΡΒΘΟΥ δηϊθαάδίθϑ 724 ΒΟ. Ἱπάροά, Εννδ] ὰ δηὰ 

2 Εἰε|.4, τόρη . Τ 1οΐαν, 327. ὦ Ῥιοϑβ., ἱ, .48 ἥ., ἰϊ, 52}. 
ἢ Εὐεὶ.4, 4420 Ά. φ6 Βεείανδπεῖϊε δες Βμεδες ϑαοσδανήα, 68 ἢ. 
Ἡ 1κιγοά., ἀϊ, 420 ἢ. 11 Ηἰιοῖγε ὧε ἴα Σέ μέναίμγε Ῥγοδέδῥέσιε, ττὸ ἥ. 

8 Εὐμϊ., 66 ῇ. δε ὑμιενεμοδωνοι, 4ς ἢ. 
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οἴδογβ, ἱποϊυάϊΐην Οτγαϊζσιηδοθογ, γεραγὰ ἰΐ ἃ5 ἃ ργϑάϊοςοῃ οἱ [ἴῃς 
ἱηγαβίοῃ οἱ Ῥδϊθϑείηθ ὈΥ (Π6 Αβϑγυγίδη Κίηρ ἰὴ (δὲ γεᾶσ. ΤῊ]5, δῖ 

ἢγϑὶ β'ρῃί, 566 18 ἃ ρ]δυ5:}]6 βιισχεϑίοῃ, Ὀυΐ 1 ψ1}} ποῖ ὈθδΓ Ἵχδπιὶ- 
Ὠδίοῃ. 

Ιη τς ὅσϑι υἷδος, 83 ἰ5 ὑσονδῃ ὉΥ [86 τῸδ8 ὑσοπουηποδα δσαίηβι ϑοσὴδ οὗ ἴδε 
οὐῖε5 ἢεγε τπιεηἰοηδα ἰῃ 76. 47 δηὰ εἸἰϑενβεῖς, ἴὰς [π||6 αἰδίθβ ἰη δηὰ δροιϊΐ 
Ῥαϊεβίης τψεσγε ποῖ ἰοδὲ ἰῃ ἴδε βῃδάονβ οὗ ἴδε ρτεδὶ ῬονΕ  οἡ ψ δὶς ἢ {ΠῈῪ ᾿νεσὲ 
ἀερεοηάεηϊ, Ὀυῖ, 50 ἸοΩΩ 85 1ΠῈ} πέσε οὗ Δηγ ἱπιροσίδηος, γειιδίποα ἱπάϊνίυδὶ 
οὈ͵εςῖβ οἱ ἰηΐεγεβὶ ἴο ἴδε Ηςῦτενν ὑσορῆεῖβ. (ΤΕ εἰδυϑε “ Ὀείοτε ῬΉΔΣΔΟΣ 
διαοίς Ο82Ζ8᾽᾽ ἰῃ ν. 1 ἰς ἃ ρίοβαε. Οἱδβδεῦσγεοί.) 14, Βεσείογε, Ζο. οἱ 19, 88 
πτιτδη ΟΥ̓ 8 ΠΟΠΟΙΏΡΟΣΔΑΓΥ οὗ Ιξδίδῃ, [6 Ῥγοοῖ ἴο ἔπδὶ εἶδος τυξὲ ὃὉ6 βδουσῆϊ 
Εἰδεν εις (Βδη ἰῃ τἢς τογα τιοῃτίοη οὗ ἴῃς (Ὠτεδίοηδα οἶα. ὙΠ τυ ἰ8 
ἴδδι ἴξ σδηηοῖ Ὀς ἑουηά, Ὀυὶ τπδὲ δυςἢ ονϊάδηοε 85 ἴμοσε ἰ5 ροίηϊβ ἴο ἃ ᾿ἰδῖεσ 
οσχίῃ. Νοῖε, ἴοσ Ἔχδιρὶς, ἔπδῖ, τὲς ἘΡΉγαΐπι ἰβ τηδητοηδὰ ἰη νυ. 19, 1.6 
ΗἩΔΌΓΣΕΝ ΤΔΡΙΪ8] ἰα ϑίοη, [πὲ ἱβ, Ϊεγυβδίοι; ἴῃ οἴμο πογάβ, {μδὶ {86 δυΐδοτ 

οδοσῖ8)65 ἃ Ῥσγοβρεςεὶ οὗ γζευηΐοο διοης (δὰ ἔπγεῖνς {ἰδὲ 5 (ῸΣ ψ ὶςὮ ποτα τγὰβ 
ὯΟ Ὑαγγδηῖ υηὉ}]} ἴῃς ποσίβεσγῃ κίησάοτη δὰ ὕδοῃ ονεσίσονσῃ. Αραίη, οὉ- 

δεῖνος (πδι δε Κίηρσ ἀεϑοσί υεὰ ἰὴ νυν. " (. 6 ποῖ 86 οοπαυοτίης δΒεῖοὸ οὗ 12. 
91. δ. ὉὈυϊ 8 οοπηροκίίϊε Οὔδγδοῖεσ τ ἃ ἀεοϊεα τεβευλυΐδηος ἴο ἴΠς ϑεσνδηῖ 
οὗ Ὑδῆπε οὗ 18. 4. . Εἰμδν, ἴἤθτα ἰδ υππὶἰϑίδ κα ἷς ονϊάθηοε οὗ ἀδνοῖορ- 
τιδηῖ ἰη ἰὰἢς ἔδοϊ (παῖ, ψ ὮΠῸ Ατμοα ὑσεάϊςῖβ ἴῃς ἀσοβίσυςςἊοη οὗ Πδιηδβοις δηὰ 
δὲ τεβϑὲ, ἰἢς δυῖδποσ οὗ (ἢΐ8 βαβϑβασε ἐχρεςῖβ βοπιο, αἱ ἰσδεῖ, οὗ ἴῃς ῬΗΪΠοεἶηςος ἴοὸ 
Ὅς δραζεὰ δηὰ ἱηοογροσαϊεὰ ἰηΐο ἴδε ἡ Ὴ ΗΟ ΌΣΟΙ ΟΟΙΔΠΙΟΠ ΤΕ ΔΙΙΏ. 

Α βδοομὰ ροϊηΐ οῃ ΜΔΣΟΝ 80Γ688 185 ἰαϊα Ὀγ ἴῃς ἀοίεηαεοΓβ οἵ ἃ σοτὰ- 
Ῥαγαίνεὶυ οαυν ἀδίο, δἱ ἰεαϑὶ ἴοσ οἢ8. 9-1ι, 18 (Βδὲ ἴῃ το Ἐφγρί 
δηὰ Αβϑγγία γεργεϑοηξ [86 γοτηοίοϑί γοροἢ 8 ἰο ψῖςἢ (6 ΗδΌγονΒ 
δνα Ὀδοη βοδίίζογοα, δηὰ ἴῃ ν. 1 (ἤθϑ6 σου ηίΓ1658 ἀγζὸ (Ὠγοδίοπηοά; 
ἴτοτι ψὩΟἢ ἰδοίβ 1ἰ 15 ἀγριιδὰ [μαὲ οἢ. το πηυξὶ μαννα δ ττιτίοη 
Ὀείογα [86 εηὰ οἵ (86 ϑενθεηῖ σοη ΤΥ Β.Ο., ψοη ἴῃ6 Αβϑυγίδη θῃ- 
ΡἾγε νγὰβ ογεγίῆγσονῃ. Τ ΐβ5, 16 (86 οἴμεῦ ᾿πα ἰοΔ 08 ροϊηϊδά ἴῃ [ἢ 6 
5816 ἀὐτοοοη, νουϊὰ Ὀκς ἃ Ἰορ πιδία σομοϑοα: υΐ νῇδη (ἢ δ 

ἰᾶρα οὗ (ες ΟΙ]ά Τεβίδηγχεηΐ τ] ἢ γοίθγεπος ἴο [86 Ὡδ6 Αϑϑουτίδ 18 
Ἔχδηγ δα, ἢ ὈΘοομλ658 ν ΣῪ ἀουβευϊ, (ἢς ἰαςοῖ Ὀεΐηρ [Πδΐ, 85 ν"}}} 
ΔΡΡΘΔΓ ἰαΐοσ, “"Αβϑυγα᾽" 18 δοίι δ} διρὶογοα ἴο ἀδδίρηδία, ποῖ 

ΟἿΪΥ ἴπ6 ΘΌΡΙΓΟ ΡΓΟΡΟΙΥ 80 «8116, Ὀυῖ ΒΑΡγΥ]οηΐα, Ῥεγβὶα δηὰ 
Ἔνθ ϑγτγίδ. 
Τῆυ8 ἴδ διε ἢ ἢ438 Ὀδοη ρίνθῃ ΟὨΪ ἰο 411:510}}8 ἰῃ “ἢ. 9-14 

ἴο ΠΟ ΘΙ ΡΟΓΔΣΥ ΡΘΟΡΙ68. ὙΠΕΓΟ ἃσγε οἴμογϑ ἴο ἱπίογηδὶ οοπα 008 
85 [Π6Υ οχ βίο ψΏ δ [Π686 ΟΠδρίοσβ εγὰ τὶ τη. Τα Γοίδγθηοαθς 
ἴο ΕΡΒγαΐπι, 88 αἰβηρυ κηθα τοι [ἀδΔῃ, ἢᾶνα θδθη οοῃϑίἀογοα 
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βἰστιϊβοαπί, Ομ, [παῖ ἰῃ οἶδ, [45 δἰγοδὰγν Ὀδθθὴ οἰϊθά. ΤῊ οἴμοσβ 
ΓΙῸ ἴῃ οἷ; τοῦ (7Ο56ρ}) τοῖ 11" (13.461). [Ιπ (δὲ οᾶ56 οἱ οἷ" 11 νγ88 
ἰουηά ἰδὲ ΕΡἢγαΐπι δηὰ Τυάδῃ (7 6Γυ5816πι) ττεσα ἢοΐ ἔτνο ἱπάδρεη- 
ἀεηῖΐ 5ἰδίε8 Ἔχ ϑύηρ τ ῇθη ἴδε ραββασεα γγὰ5 τὶ το, θυ σοτροηθηΐβ 
οὗ [δες Μεβϑίδηῖς Κίηρσάοιῃ οὗ ([Ὠς {υτπΓὰ, δηὰ (ἢϊ5, ἴῃ νἱεν οἱ [Π6 

ἴδοι [8δι [ἢς τοΐογεηοοθϑ ἰο ΕΡΉγαΐπ ΟΥ [Οϑθρ γα σοηποοίοα ψ 1 ἢ ἃ 
ΡΙοτηἶϑα οὗ τεβϑίογδ οι ἔγοπι Ἔχ!]α, 18 (6 ἱπίεγργείδοη (Πδὲ τηυϑὶ 
Ὅ6 ρίνεῃ ἴο οἷ; δῃὰ τοῦ ἡ Μογθονεσ, ἴἢοϑα ψῆο χσεῖεσ 1ττ΄ ζ- ἴὸ 
(86 βᾶτης διιῖῃοσ 85 οἷ; --ττῦ ψ1}} ἢᾶνα ἰο δαάτϊὶ (δι [Π6 “Ὀγοίδοι- 
δοοά Ὀεΐτψοοη [Δ ἀπὰ 5τ861᾽" οὗ 11᾿" 15 ἃ Ὀοῃά οἵ (Π6 ταβίογοα 
σΟΙ ΠΛ 1γ. 

ΤὨς ρΡᾶ535δρ68 ἱπ τ ΟΝ τ ΘΟ ΠΟΣ ͵5 τηδάς οἱ 1405 ἀπὰ [4136 ργορἢ- 
οἰ5, 4190, δγὲ οἰϊθὰ 8458 ὑγοοί οἱ ἴῃ ργθ- Ἔχ ]!ς οτρίη οὗ [6 ργορθβοϊθβ 
ἴῃ ψῖςἢ [Π6Υ οοουγ. ΤΠοβα ψῆο [818 56 [ΠδΏ, ἀβϑυμίηρ (Πδὲ (ἢ 6 
Ηεῦτενβ τέσ οὐγεὰ οὗ {πεῖς ἰεπμἀθῃοΥ ἴο ἀ 8] ογα!ν ἰο Ὑηνεῖ ὈΥ 
(δὲ Εχῆς, εἰδίτ [Πδὶ τοῦ γεβεςβ [Π6 βᾶσης βίδίε οἵ [ἢ 28 85 Ηοβοδ᾿β 
ΡΙΟΡΒοοίε5, δηὰ 1, - (ηδἱ οὗ ([Π6 πιο οὗ Τ γε δῃ. 

ΎΒεσε δζὲ ϑευοσγαὶ [πηρβ ἴο ὃς βαία ἰη σερὶγ. [Ι͂ἢ (86 ἤχϑι ρμἷδος, ἰΐ 8 ἰἱῃοοῖ- 
τεςῖ ἴο δἰΐερε [δδί ἴῃς ΗἩςΌσεν5 εγε ἔγος ἔσοπι ἱ οἰ δίγν δίϊεσς ἰἢς Ἐδβιογδίοη, 
ΟΣ βδοῦτγε ἔγοσια ἴῃς πιϊδοῃίοενοις ἰεδοδίηρ οὗ υπμαυϊδοτίδεα ὑσορπεῖβ. Τῆς Βοο- 
Εν οἱ Εζτα δηὰ Νεμοηιίδῃ ἴο τπδιτίδροβ τὶ ἐογείση τοϊλεη δὰ ἰἣς πηοδϑ- 
υσὸϑ ἴ86γ ἰοοῖς ἴο ὑσενεηῖ οσ υηάο ἴπὸπὶ σδῃ ΟΣ δὲ ἐχρίδἰποα ΌὈΥ βιρροβίηρ, 
Ὡοὶ ΟἿΪΥ ἰμδὶ ἐπ68ὲ τηδιτίαροβ Ἴχροδοὰ {πὸ Βυυδηβ ἴο ἱεπιρίδίίοη (Νε. 
1258.) Ὀυϊ (πδὲ ΤΟΥ βοπιθιίτς3 γεβι δα ἰῃ δροϑίδϑυ ἔσο Ὑδανε;. ΑΒ ἴο 
ἔδ]»6 Ῥγζορβεῖς, Νεποιλίδῃ ἰἘ5Ὲ 865 τμδὲ οἣς οἱ ἴδει, ἰῃ ἴδς βεσνίοἊ οἱ δἰβ δῃδ- 
τηΐεα, αἰϊετηριεὰ ἴο ἴυστι Ὠἰπιὶ ἔγοτα ἷβ στοδῖ σοσίς. ες Νδ. 610 8.; 4150 ν. ἴ, 
ἩὮετε ΘΔ: 6}]δὶ δοοιιϑε5 Νοδοηιίδῃ οὗ μαυίης ϑοπις ἴῃ ᾿ἰἷπ επρίου. 1, ἴδοσε- 
ἴοτε, τοῦ, οὗ Ὡς Ὦ οὐἱγ ἴδς ὅτοι το οἰαυδβεβ δηά ἰἣς 1δϑὶ ἔἴπῦὸ δῖ ογίσίῃδὶ),, ῃδά 
τοΐεσεηος ἴὸ ἴδ ἔπι οὗ ἰδς δυΐπον, [ἴδ τηοηΐοη ἐμοσείη οὗ ἱογαρ πὶ δηὰ αἱ- 
νἱἰμεῖβ του ποῖ ἀείετταίπο ἷβ ἀδῖο. [1 ἰ58 οἷδδγ, Ββονενοσ, ἔγοι ἴδε Ἰδαῖον 
Ῥατὶ οὗ τῆς νεῦϑε ἴδδὶ ἴῃς ττίϊοσ ἰ6 (Ὠἰπκίησ οὗ ἴδ Ῥδδβῖ, δη ἃ ἐπδὶ Ὀεϊπνεεη ᾿ΐπὶ 
δηὰ τῆς ρετίοά ἴο ψ Ὡς ἢ τποϑὲ ΚὨΐησα ὈδΙοΩς ἃ ἀγπδδῦ [845 Ὀδθ ον ὩΓΟΏ 
δηἀ ἃ Ρεορὶς δοδί(εσε. [ξ ἰβ ἢοῖ 30 ΘΆ8ὺ ἴο ἰἀεπεν ἴδε ἀγηδβίν οσ ἴῃς Ρεο- 
Ρἷε. Αἱ δσγεῖ ἰσδὲ ν. ὃ ϑϑοιηβ ἴο ἔυγη ϑἢ δ ἵκοὺ ἴο {πὸ ἀἰδηςυν, Ὀαϊ δίηοε ἴδε 
Ῥῆγαθε “ἴδε Βουϑὲ οὗ Δ᾽ ἰ6 υπάουδιοαϊν 8 ρμἷοθβ, ἰΐ ϑοῖε|ε5 ποιίηρ. 
Ετοπὶ ν. , βοίγενοσ, ἰτ ρρδδασβ ἴμδιὶ τῆς δοςκ οὗ Ὑδδνθὶ ἱποϊυο5 Ὀοτἢ 
ἘΡΒγαὶπι δηὰ 1υάδα, δηὰ τπδὶ ἐβεγείοσε {πὸ δυῖδοσ οὗ ν. ὃ ἴῃ [18 ογρσίῃ 8) ἔοστῃ 

ταῦϑὲ ἤδνὸ τυγίτίεη δἴζεσ Ὀοϊῃ οὗ ἴποϑὲ κίησάοπιδ δὰ Ὀδδη ονοσίπγσουη. (Οὐ. 
Ἧο. 3, ἃ ρἷοκβ οὗ ἴῃς 5αῖὴδ ρεσγίοα. 

Φ ἴῃ οἱ Ἰεσδεὶ ενϊδεηεν ἱπαϊυάος υάΔῃ, τ ἶς ἴω 121 ἰξ 9665 ἴο δδυε ργδοῖίολιν (δ6 58πι6 
τοραυΐης. : 

{1 τοῦ "“ἴδὸ πουϑε οὗ Δ ἰδ ἃ αἴοδαδβ. 
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ΘΟΠΊ6 οὗ ἴἢοθ6 ΤΟ Γγεΐοσ οἢ8. 9-1|ι ἴο (6 οἰ (ἢ ΠΟΘ ΌΣΥ Β.0. 
βΒηά ἰῃ 11 ἃ οοηδγηηγδίίοη οἱ {μεῖς ορίἰῃίοῃ, οἰαἰπιΐηρ (μδὶ [6 (ἔτος 
βῃορῃεογάβ οἱ (δι ραϑβᾶρο ἃγα (γε Κίηρβ τῆΟ οδπηδ ἴο (86 [ΒτΟης 
οἱ β8γδεὶ ἀυγίηρσ (6 ἰσου ] θὰ ρεποὰ (δὶ βυςοοοάσα (86 ἀεδιδ οἵ 
7Τετοῦοδπι 11. [1{{86γ γείεσ οἢ8. 12--14 ἴο (86 βάτη6 ρεγίοα, 1.22 τδγ 
Ὀε αἰϊοὰ ἀραίηϑὶ (δα; [ογ, 85 Μ11 6 βῆονσι, (6 τηοβί ἡδίυγαὶ ἰη- 
ἱεγργοίδοη οὗ (δὲ ρᾶββαρδ ἰ5 (δι το ἢ ΠγΔ|κ68 11 8η 811ι|ι5]΄οἢ ἴο [6 

ὉΠ νογβΑ] ρτίεί οαυθοὰ ὈΥ (6 υὑπΈτηοὶυ ἀσδαίῃ οὗ ἴμ6 σοοὰ Κίηρ 
7οβδῃ δἱ [6 Ὀδίς οὗ Μερίἀἄο. [Ιῃ εἰϊμοῦ οαϑ6 ἰΐ 18 ἃ νδ]ὰ οὔ- 
Ἰεςοι [δὲ ὯὨο οὨδ [858 ὄνοσ γεί ὑθδῆ 806 ἴο πδπιδ ἴῃγοα Κίηρβ οἵ 
Ιβγδοὶ “"ἀεβϑίγογϑά,᾽ 8 (86 ἰοχί γϑαυΐγοβ [θὰ ἴο ἢᾶνε θθη, τὶ ἢ] ἢ 
(86 5ρδςοε οὗ ἃ 5ἰπρὶα τωοῃίῃ. ἘΕἸΏΔΙΪΝΥ, 1 τηϑὲ θ6 ἰδκϑη ἱπίο 80- 
οοὐυπί ἰδαΐ, 45 Μ111 Ὀ6 βου, (6 ῃγϑὶ οἶδιιϑ6 οὗ 1:1 15 ἃ ρίοββ δπὰ 
(Βεγείογε σΔΥ ἢοΐ Γεργοϑθηΐ (6 5βἰδηά-ροίηϊ οὗ [6 οτἱρίηδ)] δυίδοσ. 
Α τοΐδεγθηος ἴο [86 δδγίβαυδκα ἴῃ 186 τεΐρῃ οἱ {0228}, βοἢ 85 15 

ἰουῃὰ ἰῃ 145, ταὶρἢϊ, οἵ οουγβο, αν Ὀδθη τηδὰδ δί ΔΩΥ {της δίζογ 

(86 ἀεδί οἱ (5 Κίπρ, Ὀαΐ, βίποθ Ὧο ομς (Π1ηΚ58 οὗ βεραγδηρ οἢ. 
12 ἴγοτα 14, 1 158 ρ]αίη (μδἰ [815 οὔ σδηποῖ Ὀ6 ΘΑγ εγ (8845 ἰΠδΐ ἴο 
(δε ἀδδίἢ οὗ 7οβίδῃ ἰῃ τ δ. [ἢ ροίηϊ οἵ ἔδςί, 1 18 Ἰαίεγ, θείη, 6 
(86 τγοέεγεηςα ἴο (6 [ἢγϑα 5ββερῃογαβ ἰῃ 1τἢ, 8ῃ ἱπίεγρο δος. 

ΤΏοβο ψἢο δάορί 8 ργθ- σπΠξὃς ἀδίο οΥ ἀδίεϑ ἔογ ἢ 8. 9-14 σΈΠΘΓΔΙΙΥ͂ 
Ράα86 {8 εἰγ ορί πίοι οἱ [86 ἢϊβίογῖοδὶ ὑδοκρτουπά 85 [ΠΟΥ τα βΙ ΔΚ ΩΪΥ 
οοπςεῖγε ἱ. Οτυισιηδοδοσ, ἢόπτενεγ, ἀνε} ]8 δί ϑοῦηθ ἰθησίῃ οἡ [86 
14688 πηοϑῖ ργομηδηϊΐ ἴῃ (ἢ 15 ραγί οἵ [86 ὈΟΟΚ οἱ ΖΕςδιαγίδῃ, οἰδίπ- 
ἴηρ [84 ΠΟΥ, ἰοο, βιρροσί (815 ροβ ὕοῃ. 

ΤΒυβ, δε 5808 (34) [δὲ “18Ὲ στεργοβοηιδίου οὗ ἴῃς Μεβείδῃ οοπίδἰποὰ ἰῃ 
Ζς. 9" 5. 815 οὔἱγ ἴῃς ρεγίοα Ὀείοτε {με Εχῆς, δηὰ ἱβ ἱπεχρὶὶςδυϊο ἰΐ δϑδὶσποὰ ἴὸ 
δ Ῥοείεχηις ἀδὶς."" ΝΠ σοΐεσεμος ἴο ἴῃς οοηνεζδίοη οὗ ἴῃς Οεπεῖ]ε5 6 5878 
(36), “Ὑδε νἱεννβ ἐχργεϑδοὰ ἰῃ Ἂἢ. 1:4 ἀο ποῖ βιισρεβῖ ἃ Ῥοϑβϑίςχὶ ὃς δυίμοσ, Ὀυϊ 
Βηὰ (εὶς παίυταὶ! Ἔχρὶ δηδιίοη ἰῃ ἴῃς δαβυϊηρὅοη {πδῖ {8 ῬσορΏ ΘΟ  οσὶσἰπαιθα 
Ῥείοτε ἴῃς Εχὶς." ΒοΙὰ οὗ (δε5ὲ Ῥοΐπὶβ εγε δηποϊρδιδαὰ ἱπ τπς αἰδεουπεδίοη 
οἵ 91:19 δηὰ ἴδς μῥίδοιβ ἰποσε εηυτηογαῖοα. [1 18 ΟὨ]Υ ὨδΟΟΒΒΘΙῪ ἰῃ τὨϊ5 ςΤομπες- 
εἰοη ἴο ο8}} διἱδητίου ἴο τῆς ἱγτείονδης οὗ Οτ σηλδομετ᾽5 ἀρυπιεηῖβ ἴῃ 5ὺΡ- 
Ῥοσὶ οὗ ἴδ. Ηξς 58γ5 (33) ἴῃδὶ ἴῃς ἰάεδ οὗ ἴῃς Μεβείδῃ ἰουπὰ πῃ 9" 11 (πλογὸ 
ΟΟΣΤΕΟΥ, ο᾽" 4.) “νὰἰ ϊηοϑθδεβ ἀραίηϑδὶ (ἢς ροκίεχ!!ἷς ογἱσίη οὗ Ζο. 9-14, Ὀδοδυδς 
ΜῈ ΠΟΥΏΟΣΕ δηὰ ἃ Υἱεῦν δἰ γι δσ ἴο ἴηδιὶ Πογα Ἔχργοβϑαα, Ἵχοδρῖ ἴῃ 15. οὐ"θ. 
δηὰ 11 Β., δηὰ ΜΙ. ς! 5. δηὰ 212. ΤὍὌΠὲ δεδυπιρίίοη ἴμδιὶ ἰδς Μοβείδῃ οἱ 9" ΄- 
δ ἴῃς 586 85, Οὐ αἰπηῖϊδσ ἴο, {πὸ οὔδ ἰῃ ἴῃς ῥδβδβδᾶδοβ οἰϊεαὰ ἴγοσῃ 158 Δὴἢ δηὰ 
Μίοδα ἰβ, 85 δ85 δἰσοδαν Ὀδεῃ βμοῖχῃ, πιϊϑίδκεη. Ἡδξκηςε, ἴ86 οοηουδίοῦ 
Ὀαϑεὰ οὐ ἰὶ ἰ6 τ πουὶ ἐουηἀδίίοη. 
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ΤὮς οοπίοηξΐοι ἰῃδὶ ἴδ αἰτἀα οἱ [6 δυίθοσ οὗ οἴ. 12-14 

ἰοτγασγὰ (6 ει} }65 ἑανουγβ [86 ορίηΐου (ἢδὶ 6 τντοίς Ὀείογε (ἢ 6 
Εχηε 15 ἐα Δ }}γ Ὀ456 1685. [1{ 15 ηοΐ εηουρῇ ἴο βῃονν, ἃ8 Ογ ἰΖεδοῦοῦ 
ὑπ ἀοσίδιοβ ἴἰο ἀο, [μδι (86 668 οἱ (6 ῥϑγςοϊραίίοη οἱ [86 Ποδίῃθη 
ἴῃ ἴῃς 1ά6Δ] κΚησάοτῃ οὗ (86 ζυΐυγο 15 ἰου πα ἰη 7ἐγεπνδἢ δηὰ ϑεςσοηά 
Ιβαῖδῆ. Το χυσϑέοῃ 5, νεῖμεν ἰΐ 15 Ἰουπά [ΠοΓὰ ἰῃ [86 58Π|6, ΟΥ 

ΠΟΑΙΪΥ ἴδ 84Π|6, ϑίαρε οὗ ἀδνεϊορπηθηΐ 85 ἴῃ (ἢς 45: ςΠαρίεγϑβ οὗ 
Ζεοοδαγίδῃ. ΤὨαδ ἔδςοὶ δαὶ ἰῃ οὗ, πβίοΒ ΟτΖιλδοθοσ ονογοοκϑ, 
τῆς 5ἰδηά-ροίηϊ οὗ [86 διυίῖδογ 8 πογε δἀνδποθα (δὴ [8δὲ οὗ ΔῊῪ 
Κηον ΡΓΕ-ΟΧΙ ἷς ΟΥ Ἔχ! ]ἶς τιῖοῦ βου (ἢδἰ ἀνθ (5 ρᾶβϑβαᾶρθ 15 οὗ 
Ροϑβίεχὶς οὔχίη. 11, μεγεοίοσε, 88 τ σιδοῦεῦ τηδὶηἰδίη5, οἢ8. 
12-14 [6 ἰδίοῦ (8ὴ Ο-ἸἼΙ, ΒΟΥ οδῃ οἢ 8. 12-14 να Ὀ66Ὼ το 

ἴῃ [86 ἔπιες οἱ γε Δἢ ὃ 

11 τϑιιδίῃβ ἰο οοηϑιογ (6 τοϊδίίοη οἵ ἴπ6 δυίΐῃοσ, οὐ διιίμοσϑ, οἱ 

(ἢ. 9-14 ἰο [86 οἴδεῦ ρσγορβοίβ. 

ΤΒοδς πο τοῖος ἴῃ656 σΠδρίευβ ἴο ἴῃς ρμετίοα Ὀεΐοσε ἰὸς Εχῆς, μοὶ δεΐης 
δυτιεεὰ οὐ ἃ ὑγεοῖϑε ἀδίε οἵ ἀἀδῖεβ, Ὠδίυσγα!ν αἰθεν δἷδο οὐ τ ϊ5 αυεξδίου. 
ΤδὮυΣ, ν. ΟΥδηθεῦς (71), νῆο τη κα ἰδὲ ο᾽.19 δηϊοάδιος Ατπλοδ, σδηποῖ Ὀυὲ 
τεσατὰ Αἴ. 18 Β. 85 δὴ ἱπλϊδιίου οὗ {πδὲὶ βϑδβασο. Οσυ Ζιδοδοσ, οὐ ἴπὸ ΟἿΟΣ 

᾿δης, 5308 (25), “1ὶ 5 νεσῪ Ὀγοῦθθὶε δὶ ἰῃς δυῖδοσ οἱ Ζε. ο 7. δὰ τς ργορῃ- 
δείες οὗ Απιοα Ὀεΐοτε δὶπὶ δηὰ υδεὰ {[Π6π|ὶ. ΤΦΤὨς ἰδίϊεσ ἰς ἢο ἀουδὶ οοττεςῖ, 
Ὁυϊ δε ἀοεβ ποῖ 1[6}} 16 ῬΠΟΪς δίοσυ, ἴοσ ἴτε ἱπῆυδηος οὗ Ατηοα ἀοδ5 Ὡοϊ 8.- 

οουμπὶ ἴον 8}} τῆς ἔδιλ:} δὲ ἰδδίυτεβ οἱ 9.15. ΤὙΒοτε ἰ5 ἐπε ἴεστη “ΠΟΡΟ οὗ “"“6χ- 
Ῥεεϊδίοη,᾽ ἱπ τῆς 5686 οὗ δὴ οὐὔ͵εςΐ οὗ ςοηδάεηοξ ΟΣ σε δηος, ἰῇ ν. δ, ἃ ἴθστῃ 

υϑοα εἰ ΔΕΤῈ ΟἿ]Ὺ ἰῃ 15. 2066. Μοτε βιγίκίηρ 51}] ἰβ [Ὡς ῬδΣ8}16 15 Ὀεῖνοοη 
γυν. 3 1. δΔηὰ ΕΖ. 283 (.ὄ 8, ψΒεῖε ἴῃς τιίδάοσι δηὰ τεδ (ἢ οὗ Τγτε δὲ ἀσβεοσί δὰ 
δηὰ ἰϊ5 ἔδίε ἀδοτεεὰ. ΕἰηδΙν, 88 [δ5 τὐνΐος δἰ σεδαν Ὀεε ηοίεά, τῆς Ρἱείυσς 
οἵ τἰθε Μεβδίδῃη ἰῃ ν. " ἰς ἃ οοϊῃηροαδίίϊε οῃς, δς5 ἰ {πε ρίγὶὶ οὗ ἴῃς ϑεογνδηΐῖ οὗ 
ὙΔΉνΟ πετε βἰδιηροα οἡ ἴῆς ἔδδίιυΓοϑ οὗ 1588} 5 [4.4] Κίηρ. Οὐ. 15. 9571 1. 
49 ς074.. Νοῦν, ἰῃ τῆς ἀγπβὶ οὗ ἴμεϑς ἴἰὅτες οδϑεβ, ἱ ̓ ξ νεσε (ἢ ο]ν οης, ἴῃς ἀἱ- 
τεςος οὗ ἴῃς ἀορεηάδηος νου] Ῥὲ ἀἰθηςυϊ ἴἰο ἀεϊειτέπε; Ὀυϊ ἰπ τὰς ἰΔ5ὲ ἴνο ἱΐ 
ϑδεῖης Οἰδδσ ἴδ τς δυῖμπογ οἵ ΖΕ. 91.1.9 ἰς ἰῃς ἀεῦῖοσ, ἰξ Ὀεΐπα τόσο σεδϑοηδῦϊο 

ἴο Ξύρροϑε [δῖ ἴῃ νν.3 ΄- δε Ὀοστονεα ἴπὸ βυρδίδηςε οὗ δἰ5 Ὀχίεΐ ογϑεὶς ἔγομι 
Ἐσεῖκίοὶ (δὴ ἴπδὲ ΕΖζεϊκίοὶ ἐχρδηδεὰ ἰδοθα ἔνγὸ ν υθ6 5 ἰηἴο ἃ Ομδρῖοσ, δηὰ ἴδδὶ 
μι νν. δ ΄. ἢς ςοπιθίηοα ἴνο ζδση αν ἰάςα]5 ἴπδη ἰδὲ τὰς Οτεδαῖ ΤΠ] κπόνη οὗ 
τῆς Εχὶς ἀἰςϑεςιοα ἢΐ5 οοπιροπίϊε σΠαγαςῖεσ ἔοῦ [ἢ πιδίοσ 5 ἔγσοτη τὶς ἢ τς 
ϑεσυδηῖ οὗ Ὑδνεῆ γὰβ ἀενεϊορεὰ. ΤΉς ἱπέεσγεηος ἰ5 οὔνίουΒ. 11 ἴῃς διῖδπος 
οἵ 91:15, τ ΒΙΟΣ ἰ5 ΚΈΠΟΓΑΙΥ τεοορη βθοα 88 ἴδε οἰἀεδὶ δεςοι οὗ (ες ϑεςοηὰ ρασὶ 
οἵ Ζεοδιεγίδη, θοσττονοα ἔγουι ἘΖοϊκῖοὶ δὰ ἴπὸ ϑεοοηὰ 15βαἰαδ, πο ΠΣ δδ ὯΟΣ 
ἴῇςο δυῖδιος οἵ δὴν βυδδἽοαυεξηῖΐϊ βοςτίοη δ δανς τί τδη Ὀείοσε ἴῃς Εχίϊο. 

Τνο ροΐϊῃίβ ἢδνε ποῦν ὈδΘη 6 40} 15Π64: ἄγει, (Βαϊ ςἢ.8. 9-14 Μεγα 
ποί τὶ 6 ὈΥ ΖΕΟΟδΑγίΔἢ, ἀηὰ βεοοπά, [δἰ [ΠΟΥ εγὰ ῃοὶ τυτἰτς6 ἢ 
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Ὀείογε οὐ ἀυγίηρ (6 Εχίθ. ὙΠΟΥ τηυϑί, ἰμοτγείογε, ἤᾶνα οεὶρὶ- 
παίοα δἰϊεγ (Ὡς Εχῆθ. [1ἰ γοπηδίη8 ἴο ἀδίεστηΐης ἰο ἢ δὶ ρᾶσγὶ οὗ 
Ρδγίβ οἵ (Π ἰαἰΐες ρεγοὰ (πον Ὀεϊοηρ. 

ΤὨς ἄγϑί αυοβῇου ΠδίΌΓΔΙΙΥ 5 πεῖ οΓ [ΠΟΥ ΠΔΔΥ ποὶ ἤδνα ΟΟΣῚ6 
ἔτοτι οὔδ ΟΥἩὨ το οὗ ΖΕΟΒΑΣΙΔ ἢ 8 σοῃ οροσασίθ8. ΤῊ8 18 ποῖ 
ῬΓΟΌΔΌΙ6. ΟὨδ γϑᾶϑοῃ ἴογ ἀοιυδὅηρ ἰΐ 15 (Ὡς ἔδεϊ (Πδὲ (ΠΟΥ ἃσα δἱ- 
ἰδοῃοὰ ἰο [6 σεμυΐης ργορμοοΐεβ οὗ Ζεομαγίδη, (ἢ Ἔχϑηρίο οἵ (86 
Ῥοοϊκ οὗ 5αἰδὴ βίγοῃρὶν ἱδνουπηρ [6 ργεβιυιηρὅύου (μδὶ βιυςἢ δααϊ- 
(ἴοηβϑ γα ἰδίδσ, δῃἋἃ ιἰ80}8}}7 ΤΟΙ ΘΙ ἀΘΥΔΟΪΥ ἰδίογ, (ἤδη (ἢ6 ογρίηδὶ 
νοῦς. 966 αἷϑο Αἴηοβ δῃά ΪΤεγειΐδῃ. Α βεςοπά γδδϑοη ἰβ8 ἰουηά 

ἷπ (ἢ ἰδεῖ (δὶ τἤεῃ ΖΕΟΒΑγΔ ἢ ἤγϑί θοζϑη ἴ0 ῬΓΟΡΏΘΒΥ (86 ορεβ 
οἵ ἰε 7ἐν8 Εγα σοηϊσοα οἱ [6 δεῖ] ρονθγηοσ, Ζεγ θα θεῖ, δηὰ 

δἴζοσ ἢἷβ8 τοιονδὶ ΠΟῪ 96ατ ἴοσ ἃ [{π|6 ἰο ἢᾶνα δρδηδοηδα (μεὶγ 
Μεβϑβίδηϊς Ἐχρεοϊδοῃϑβ. 
Τῆς ἢγϑί ἴο Ῥσόροϑδ ἴο δϑϑῖρῃ οἶἢ5. 9-14 ἴο ἃ ἀδίς ογ ἀδέεβ ἰδίογ 

ἴδῃ [δἰ οὗ ΖεοςΠατγίδῃ νγὰβ ποῖ, ἃ5 Ἐοδίηϑου (11) [6115 ἢ8 τοδάϑΊγϑ, 
Οτοί8, ψῇο ἴῃ 8 σΟΙ Δ ΘΠΙΔΙΎ τεροδίθαϊυ δἰ υΐθ8 (ἤθη ἰο 

Ζοοδαγίδη," θυΐϊ Οοιτοῦϊ, νἢο, ἴῃ 1792,7 88 ν. Ογίθηρεγρ ρυῖ8 ἱξ, 

“τοοῖς τείυχε ἰῃ [6 ἀδθρεγαίθ αϑϑυπηρύοῃ ἴῃμδί οἰ. 9 γγῶϑ τσὶ 6 ἢ 
ἴῃ [06 ἔπη6 οἱ ΑἸεχαπάεσ, οἰ. 14 ἰῃ [86 6 οὗ Απιίοοδυβ ΕΡΙΡἢ- 
863.) ΑΔ 5'ταΐαν υἱὸν ψὰ8 βηΔΙΪΥ δαἀορίοα ὈΥ ΕἸΟΒΒΟΤΏ ἴῃ 
1824,Ϊ δηὰ ἰδίοσ ὈῪ οἴδμοσβ, [86 τηοβὶ ἱπιρογίδηϊς Ὀείης Νδίῖκο, ὃ 
ΟεἰροῦῬῈ δηὰ Βοιομον. Π ἘΕῸΓ ϑοπλθ γεδγ5 δἰΐϊοσ [6 ρυ δ] ςδίοη 
οὗ ΒδιιοΠοτ᾽᾿ 8 νοῦ [86 νἱενν μεϊὰ ὈΥ (86 Δρονδ- τ θη Ποπμθα ϑο 185 

[ουπά Ὡο πον ἀοἔοῃάογϑ, θυΐ ἴῃ 1881 διδοῖ ζ υπάοτΓίοοϊ 82η Ἄχἢδυϑ- 
ἔνα βίυαγ οὗ (δ 5υ0]εςῖ, τοδορῖπρ [86 οοποϊυβίοη ἰἢδὶ ςἢ)8. 9-14 
8.6 (ἢ6 τοῦ οὗ οπδ δυίΐδογ, γῆο στοῖθ ““ἀυγίηρ ἴ[ἢ6 ϑεοοημα δα] 
οὗ ἴ6 ρεγοά οὗ [86 νγᾶγβ8 οὗ (ἢ Ὠδαοςο !,᾽ ογ Ῥεΐτνοθῃ 206 δῃὰ 
“8 Β... ΤΈε ἰηθυδηςε οὗ δίδαβ βοοὴ βαζδῃ ἴἰο 5880 (361. [Ι͂ἢ 
ἴῃς ἄγβὶ ρίαος ἢ Κἰηἀ]θὰ ἃ ἴγθβϑὴ ἱπίογεϑί δῃὰ ἀἰβουββϑίοη ΘΟΠΟΟΓΗ 
ἷθ Πουίοτο-Ζεοδαγίδῃ, δηἃ βεσοηάϊυ, ἢ6 σομρο δα ἃ ΠΕ αἰΐση- 
Ἰηθηΐ διηοηρ ἴἢο86 Ὧο ἢᾶνα βἷηςθ τὶ τη οα ἴμ6 8::076ςῖ. Μορὶ 

4 ΤὮυε, οὐ ο᾽", δε διὰ ἴὸ ἴδε διλϊειηεοῖ ΚΙ ἀεεῖασε " “ὉΥ Ζεςδιαυίδῃ," διὰ οὔ σεῖ, ἴὸ “τ 
Οοὰδ" " ἐ, “., Ζεοδεσίδη" α,"" εἰς, Ἧς ἰμαϊδῖβ, βσνενεν, [δὶ οὗ ἰδ ἃ ργοάϊεϊου οἵ (δε ἰαναξίοα οὗ 
Ῥαϊεείίπο Ὁγ ΑἸοχαρ εν ἰὩς Οτεδί, δοὰ ἴπδὶ οἱβεσς ρβαδεᾶβεοβ πᾶνε γεΐοτεῃςς ἴο το ἰδίος ἐνθ: αι, 
Ἰ νεγεκῆ εὗρεν Βεἰεμεμωμ ἀἐγ Οεροδνέοδιο δες 86. ὦ. εἰνίε). Βίδοίλαποη:, ἱ, το. 
Ζ Εὐόμ].3, ἵν, 42) ἢ.. 444 ὅ. 8 δίδέκενε ΤἈοροϊοσξίε, τ834.ἴ, ςς:. 
φ γκῖνί ὦ. (ὐεδενεείεμηζ, τϑςγ, ςς ]., γ3 ]. ἩΊ Αελνενίεν, τδο01-ό4, ἰδ, 2:ς ]. 

ΤΣ ΖΑΊΨ, τ88ι͵, 1 ὅ.; τ882, 151 ὅ.. 278 Ά8. 
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οὗ ἴθ τ ἄρτοϑα ἰη γοεξΐοστίηρ ἴῃ 6 σμδρίεσβ ἰῃ χυεβέοῃ ἴο ἃ ρογίοά αἴίεγ 
Ζεοδαγίδῃ. Ἐνεῃ Κυεξηρη, Ἐ 0 Οἰηρβ ἴο (6 ῥΓΘ-ΟΧΠς οτἱ ρίη οὗ 
“{ταρτηθη 5᾽᾽ ἰὴ 9-11 δηὰ 147, δάμυἱ8 (μδὶ [Π656 τομδΐηβ οἵ (6 
εἰσῃ ἢ ἙΘὨΤΌΓΥ Β.Ο. “να Ὀδοη διτδηροὰ δηά δητὶομοά τὴ δα άϊ- 
οῃβ ἔγοπὶ [18 οσῃ δαηὰ ὈΥ ἃ ροβί- εχ! ]ἐὃς τεάδοίογ.᾽" ὅ6ες αἷϑὸ 
ϑίδοσκ δηὰ Ἐςκαγάς Σ ΤῊ [ΟΠ] ονίης ἄρτθα τ ἢ ϑίδαάδ ἴῃ τηδίῃ- 
ἰαἰηΐηρσ [86 υῃ 85 νψὲ]] 85 (6 ροβί-Ζεοδαγίδη ἀδίε οὗ οἢ8. 9-14: 
ὙΠάεροεσγ, ὃ νῈ ]Πδυβοη,ῬῈ Μαγι, Κυΐρεν, ΠῚ δμὰ Ὁ] 1 ΤΏςβα 
βηά ἱῃ ἰΠδη ἰγδοοβ οὗ ρίυγαὶ δυιϊδογβηΐρ ἀυτηρ (Π6 β8ᾶπς ρεποά; 
Ὀτίνεν, δ Νοόνδςκ δηὰ Ευδίηκαι ἮΡΕ ΟἱἙἨ τϑοθηϊ το γ8 0 Ὦδνα 
Γεββϑίεα (818 σεποσγαὶ αὐ ([Π6 τηοϑὶ ἱτπηρογίδηϊ ἃσὸ Ογ  Ζιηδοῆοσ, 
ν 10, 85 [45 ὈδδΏ Ἔχρ αἰ ηδά, οομίο πα 5 ἴογ ἃ ἀπ] δυϊδοσβῃΐρ Ὀείογε 

(ὃς Ἐχὶ]ε, αη ἃ ἘΟὈΙ ΒΟ. ΤΊ δηὰ νδῃ Ἡοοθδοκοσ, νἢο δάογα ἴο [ἢ 6 
ἰδ ϊοηδὶ ορίπίοη μὲ [86 ψὯο]6 οὗ [86 ὈΟΟΚ νψ͵ἃ8 τυτϊτδη ὈῪ [ἢ 6 
Ῥτορβοῖ ψῆοϑα πδπιο ᾿ξ Ὀ6ΔΓ8. 
[5 ποῖ ΠΟΟΘΒΘΑΓΥ ἴο ἀτε]] οα [86 ναγὶ δ (1018 ἔγοσι (ἢ 6 ΟΘΟΠΟΪ τι510}5 

οὗ δίδαάδ γεργοϑεηίεα Ὀγ ἰἢς διιῖμογϑ οἰϊοα 438 δργοοῖηρ ἱτἢ Ὠΐπὶ ἴῃ 
δδϑιρηΐηρ (ἢ. 9-14 ἴο ἃ ρΡεγοα ἰδοῦ (δὴ Ζεομαγδῃ. Α Ὀεϊίεγ 
τοι δοὰ Μ1}1 6 ἰο (ταδὶ (86 φυσϑίίοη οἱ ἀδία δῃὰ δι πογϑῃΐρ ροϑ- 
ἱθνεϊγ ἴῃ ἴδ Ἰρῃϊ οὗ 186 ἀἰδοιιϑδίοῃ ἰΠδί ἢ45 Ὀδεη δτουβεά, θυ οἱ 
(86 Ὀ45}5 οὗ ἴ[δ6 ἀδία πο [6 ἙοΠδρίεγβ ἐπ βοῖνοβ ΒΌΡΡΙΥ. [πῃ 
80 ἀοίηρ ἰΐ 8 ἱπιρογίδηίϊ, 1 ροβϑβϑίθ]θ, ἢγβί ἰο ὃχ ἴῃς ἀδίε οἱ οἵ“. 
ΤῊΪΒ 15 ἃ ἀἰξέμοϊ ΡΥΓΟΡΠΕΟΥ͂, ἃ8 15 ον (1) ὈΥ 1(8 ῬοΘΕςΔ] ἔογηι, ἃ 
β8:1ςοοβϑίου οἱ ὑγεηγ-ίους ἰἢγοο- μα 11π68 αν! οἀ ἰηΐο ἔοι ἀου]6 
ἰπϑς 8. ὙΠ (ἰβεοἢ ρίνεβ ρἷδος ἰο [86 ἰεἰταβίς ἢ ἰηῃ ν. “ὦ, στ βογα 
(2) (με ἰδησιιάᾶσα 4150 ἱπαϊοδῖθϑ [ἢ 6 Θοτητηθηοσιηθηΐ οὗ ἃ ΠΕ ργορἢ- 
ΕΟΥ. ΤὨΪ5 βεοοῃά ρμοϊΐῃξ τγΔΥ δάνα ἔυγίΠοῦ βἰρηβοδηοθ. [{ ΤΩΔΥ 
τηθδῃ {δαὶ ν. 2 ποῖ ΟὨΪΥ Ῥορ ἢ ἃ πον βεςίίοῃ, θα ἱπίτοάυοο8 ἃ μον 
δυῖθογ, ἱπ οἵδε τνογάϑ, [μαἱ [86 δυίῃοτ οἱ ο 5- ἢ658 Πεζαὲ ργεβεγνοά 
8 ΘΆΓΠΟΓ υἱΐογαηςα οὗ δηοίπογ ρσορῃείῖ δηὰ τηδάε ἰΐ ἃ βϑογί οἱ ἰεχί 

ἴοσ ἢΪ8 οσσῃ ὑγεαϊοϊομβ. ΤῊ 8 βυρρεβίοι 15 ἑανουγοά ὈΥ ἰδ6 ἔδοΐ 
(δαὶ ϑοηλθ οὗ ἴῃς [εαἴυτ68 οὗ νυ. ᾿5 ἀγὸ ἐπγοϊν ἱρηογοὰ ἰῃ (ἢ 6 

4 Ομάεγεοεξ, ἴἰ, 4τι.  σηκιεγεμεδωμ εν, 12, τοῦ. 1 ΖΑ. 1893, 1το2, τορ. 
ἃ Ζεμενκωνάσ ἀὲς Ονδν Ῥεγδονᾶς, τϑοό, 417. 

8. δὲς αἰείμεν Ῥυοβλείεν, τ892. οὐ. 3, 1808, 
Ἡ Ζαιβανία ἐκ-αέν, τϑρ4, τ63. 
12 Εδωδ, τορος. δὲ 1κινοά δ, 348 ὅ. 
04 Τὰς ϑεοομαῖ Ῥαγί οἷ ἰδε Βοοΐ οἱ Ζεελαγίαν, τ802, 83 |. 

{ΗἽ Τῆι Ῥνοῤδοοία: ο[ Ζοιδαγίαν, τϑοό. 
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[ΟΠ] νης οομίοχί, δηά, ἱηάδοά, ἰτουρπουΐ (ἢ 6 τεπιαϊπάογ οὗ (86 
Ὀοοκ; ἰοῦ ὄχδιιρὶς, (ἢ 6 οομΐηρ Κὶηρ δηὰ (ἢ6 βαϊνδιίίοη οὗ (Ὠ6 Ὠδδ- 
(θη. Τῆς ροβϑι ΠΥ (δὲ [8686 νΟΓΒ65 ἰοιτῃ 8ἢ ἱπάδρεηάεηϊ ργορἢ- 
ΘΟΥ͂ ἴτϑοϑ οὔ ἔτοτ [ἢ 6 ὨΘΟΟΒΒΙΥ οὗ βεοκίηρ ἃ ἀδίε ἴογ (ἢ θπ, ἃ8 διδάς 
τηυβί, θεϊθοη 306 δηὰ 28 Β.0., 8ηἀ ΡΟΣ 5 ΟὨ6 ἴο γόορθῃ [Π6 

ψΏο]6 8υ]εςῖ, ἱπαυίγίην ἢγβί, μοΐ σαὶ Ὠἰβίοσγίςδὶ ὄνθηΐ οΟστο- 
ΒρΡΟΠα5 ἰο (15 ργοδ!οὔοη, Ὀυϊ νῆδί αἰΓουτηδβίδηςεβ του] ἡδιυγα 
[τη 5} 8η ΟσςΔϑίοῦ ἴογ 1. Ὑθογα οδῃ 6 0 ἀοιυδί (δι Ορργεϑϑίοῃ 
νου ὰ οτεαίε ἃ ἀδϑῖγα ἴοσ ἀεἰΐνεγδηςθ, Ὀυϊ [Π6 ορργεϑϑοά πνουϊά 
ΠΑΓΟΪΥ ἄγε οοπηογί ὁΠ6 δηοίμοσ 1 ργοη δ68 οὗἉ γε] ]1οΐ, ὉΠ1655 [Π6ΓΟ 
8 ἃ ρΟΒ5106 ἀΕἸνογεγ ἴῃ βἰρῃῖ. 1, Βονγοενογ, ἰΒογα οδῃ Ὀ6 ἰουπά 

ἃ ἔπη6 ἴῃ [86 ΠΙ5ίοΓΥ οὗ [6 76:8 αἰΐζογ ἴῃς Ἐδβίογαϊου ἤθη (Π656 
οομαϊοῃϑβ ψοόγε [16116, [86 δοὶ (δαί ([ΠοὙ σψεγὰ ἴοη 6166] ν1}} 
ΒρΘδΪκ ΞΊΓΟΏΡΙΥ ἴον ἰῃδιὶ ἤπια 85 ἴῃ ἀαία οὗ [818 ργορῆθογ. Νοῦ, ἃ 
βϑοῦίουβ οὈ]εςοῃ ἰο (ἢ ἀδίεβ, 201, 295 δηά 28ο, ἰο ψὨϊοΝ διδάα 

Γαβίγο(Β Ὠϊ 1561} 15 (Πδί, Αἰ ἰΠουσῇ ἴῃ ΘΔ ο ἢ ο856 (ἢ ΕΓ τγᾶ5 ἃ τῃονθεηθηΐ 
δφαϊησί ῬΑ] βηα ἔτοτῃ ἴῃς Ὠογίδ ὈΥ ϑεϊἰδισυβ 1, ΟΥ ΑΠΈοοδι5 1 δἰ5 
80Ώ, ἴῃ ΠΕΙΙΠΟΓ ο836 νγᾶ5 (ἢ6 τηονοπηεηΐ ἑοστηϊ 80 ]6 οὐ [6 [678 ἴῃ ἃ 
ςοπϊὔοῃ ἴο ψεϊοοσης 1. ὙΏΘΥ ἰνναυβ ργείεγγοά (ἢ 6 βϑονεγοίρη 
οὗ Ἐφγρῖ ἰο ἴμαἱ οἱ ϑγτία ὑπ6}], αἴΐεσ ἃ οδεηζυγυ, ἰμ6 Ῥιο]οπιῖ65 ἴοι- 
σοὶ [86 νυ ϑάοτη δῃα ἰοϊεγαηςα ἴἢδιὶ ἢδα ργονϊουϑὶν οδαγδςοίογιϑθα 
ἴδε ἀγῃδϑιγῈ δηὰ ᾿ἰδηΐ (ποιηϑεῖνοβ ἰο βοθιηθβ ἴογ δἰ υπάογίηρ (μοεἷγ 
ἀδορομάςηϊ πεὶρῃθουγβ. [{ 18 ογο ργόῦδ ]ς [δὶ συ ςἢ ἃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ 
ἃ5 (158 ψουϊὰά θὲ νυτὶτδη Ὀεΐογε οὗ αἰΐοσ, (ἤδη ἀυγίηρ, [δε ρεγοά ἴῃ 
αυεϑέροῃ; ἴοσ Ὀείογε ἱΐ, σῇ, ἴῃ 333 Β.0., ΑΙοχδηάεγ, μανίπρ ἀ6- 
[εαἰοὰ Ὠασγίυβ 111 δἱ 158503, πηονθα ϑουτγαγά, δηὰ δἰΐοσ ἱΐ, τ β θυ, 

ἴῃ 220, Απίοοδυβ 111 τεϊυγησα ἔγοιῃ ἴῃς Εδϑὶ Πυβηθα τ} (ἢ νἱοίουγ 
δηὰ σεϑυτηδὰ [58 δἰἰδηιρὶ ἰο ρεΐ ροβϑοϑβίοῃ οἱ Ῥδθβῆηθ, (6 [εν 
ὝΟΓΟ ΓΕΔΑῪ ἴογ ἃ οὔδηρα δηὰ γϑϑ!γ "δα 4 ὑγοβρεςῖ οὗ ἀενεγδηςο. ἢ 
Τῆς [ΟΠπΏΕΓ οἱ (8686 ἀλίε8 5665 ἔδνουγοα ὈΥ ἰΠ6 ἀδϑοτ ρος οὗ Τγτα 
(νυ. δ, ἔγουι ψϊοῖ ομα ψουϊὰ ἱπέοεν (δαί, ἤδη 1 νγὰ5 τί τοη, [ἢ 6 

οἷν Βαά πονὸσ Ὀδδῃ ἱδίκθη, 85 1 δὰ ποῖ θθεὴ σψῃοη ΑἸοχδηάοσ δἱ- 

Φ ΜδΔΗΔΗ͂Υ ἐχρί αἷπα (δΐ5 δἰἰἰιᾶς 85 ἴδο σοσυῖ οἵ (Σ) [δ οοιιραγδῖννε μυπιδηῖν οἵ ἴδε ἘΦΞγρ» 
ἔδηβ ἤθη ΒΟΥ οοσουρίοα Ῥαϊεδιίίηο, δὰ (2) ἐδε ρον οὗ νο Ῥιοϊειηίεβ ἱπ δοοουύόδηοε πιὰ 
σι ἰς ἢ τλοΥ ρἱδηιϊοὰ 7ενν δα ςοἱουΐεα ἰῃ Ἐσγρὶ ἰπεϊεαὰ οἱ Εαγρνῦδιη οοἰοιὶεο ἰἢ Ῥαϊεείθο. Ἐκ 
ωὠπάεν πε Ῥιοίονεῖος, 88 ἥ. 

{ Οἱ εἴς Ἰατίες Ῥοϊγοίυε (χν, 37) 88 γ8: " Κίος Απιϊοςδυδ, αἱ ἰῃῆς Ὀεασὶποίης οἵ 88 τεῖχει, νὸς 
ἰθουξῶιϊ ἰο ὃς ἃ ᾿δῇ οἱ στεδῖ εὐ ετρείδε δορὰ οοὐυγᾶσε δηὰ ατεδὶ νίβουτ." 
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ἰδεοϊεα τ. ὝΒοΓε 15 δῃοίδμογ ἱπαϊοδοῃ ρον 'ῃ [ἢ6 8416 ἀΐγες- 
ἄοῃ. [ἱ ἰβ8 ἰουμπὰ ἴῃ ν. δ. ΤὨ 8 νοσβα, 85 11 θὰ βῆον, 5 δ ἰῃ- 

ἱεγροϊδιοη, 8πη4, 88 βυςῦ, 45 πο (ἢ 38π|6 νϑ]ι6 45 ἱ τνουϊὰ να 

{1 ττεγα ἃ ραγί οὗ [86 οὔ ζίμαὶ ἰοχί; Ὀυΐ [ξ ἢ85 ἃ ναῖιιε 85 8η ἱπάϊοα- 
οι μον [με εΑι]οϑὶ [ον 8} γεδάεγβ υηἀεγβίοοα [6 ργορἤθογ. ΤὮΣ 
οὔσ 0 ἱπϑοσίϑα ᾿ξ τυ ἀου Ὀ11658 [Δ Π}}}}8. τ ἢ} [6 Βίοτγ [Πδἱ, ἤδη 
ΑἸοχδηοσ τγὰϑ ΟἹ δὶβ8 ΑΥ ἰο Επγρί, 6 Ὠοΐ ΟὨΪΥ Ξραγοὰ (6 [6νν8, 
θυϊ ἱγεαιθα (6 Ἡἱ} στοαὶ οοῃϑί ἀογαίίοη, 8ηα ἢδ πδίνεϊυ δα ἀδά 
ψδἱ 5οοῃγθα ἰο Ὠὲπὶ 8 Ὠερίεςϊοα ἀείΔ}} ἰο Ὀτΐηρ ΡΓοΟρΡΏΘΟΥ δηὰ ἔυ]- 
ΒΙπιοπΐ ἰηΐο τογ6 ρογίεςϊ ΠΑΓΙΠΟΏΥ. 

]οϑερῆιυβ 58γ5 (4 "|., χ, 8, 4) ἰδδὶ Αἰεχαηάοσ, δἴνεσ ἰδ ϊκίησ ΟδΖδ, πιδὲς ἃ 
Ὑἱἶβὶὶ ἴο [ἐγυβδιθπι, τβεσε, Βανίης Ὀεδη τεοείνοὰ ὉΥ ἃ στεδῖ Ὀγοςοβϑβίοῃ, “Ὡς 
οδοετεὰ 5δοτίβοςς ἴο σοὐ δοοοσαάϊΐης ἴο ἴπὸ Ηἰρσἢ ῥγίεβδι ̓β ἀϊγεςοη  δηὰ ὃἊ- 
βίονε ὕροη τῆς [65 οογίδίη ἱπηρογίδηϊ Ὀγίνίεσεβ, αἱ ἴῃς 5δῦλα [ἰπ16 Ὀγοχαΐβ- 
ἱπα ΔΩ ἯὯο που]ὰ δ] δὲ ἴῃ 5 ΔΙΊΩΥ ἴπδὲ “ΠΟΥ 5μουϊὰ οοηκίηυς ἰη ἴπὸ αν 
οἵ πεῖν ἔδίμεια δηὰ ᾿νε δοοογαϊηρ ἴο 1πετ᾽"; δηὰ πόσα ἰα ποι Βίησ ἱποσεαϊ]ς 
ἴῃ ἴδε 5ίοσγ ἰπ τιΐα 115 ὑπο πι Ὀς}} 5 δα νεγβίου. 

ΤΒοθε σοηϑί δγαίίοηϑ τᾶ κα ἰ ργορδ]ς {πᾶὶ Κυΐροῦ 15 οογτγϑοῖ 

πῃ οοποίυάίηρ (δαὶ ο᾽“Ἶ5 ἴῃ [5 οτἱρίῃδὶ ἔοστη γγὰ8 τί 6 ἢ ἰῃ 332 Β.0., 
7υϑὲ αἴΐοσ (86 ὙΠ οὗ 153511.5. 
ΤῊ ΡὈΓΟΡΏΘΟΥ ἰῃ οὗ, 45 ργεϑοσνθά, 8 ἃ ραγί οὗ ἃ ἰδύρεσ ψὮοἹς, 

ὨΆΓΙΔΟΪΥ, 9-ἼΙ 8Π4 1 ΚΗ απ τα 58 Ὀουῃὰ ἰορεῖμογ ΟΥ̓ ἃ σοπηποῦ ΓΘΟ- 
ογρηϊ οι οὗ ἘΡὮγαὶπὶ ἃ5 οο- Βοῖγ σὴ ΓΔ ἰο [86 φοοὰ (μΐηρβ οὗ 
(δε πυγο. Το οἴδοῦ ἔτο ραγίβ, ῃονψενεγ, 45 οδῇ ὃ6 5ῆονῃ, Ὀ6- 
Ιοης ἴο ἃ ἰαίογ βίασε ἴῃ [6 ατεεκ ρεποά. ὍΤἢδ ρᾶββδᾶρθ οὐ πῃ ὶοἢ 
8} ΔΙΡΌΙΊΘηΐ ἴοΓ ϑιςἢ ἃ ἀδίς νουϊὰ πδίυγα! Υ θῈ Ὀαϑθά 15 οἶΣ, τ ογα 
(.6 ΘΠΟΓ 68 ΟὐΕΓ ΠΟΙ (ἢ 6 5005 οὗ δ΄ ἃγε ὑγοσζηΐβθα νἱοίοσυ δΓῸ 
οΔ]]1οἀ “8305 οὗ Οτεεςα.᾽ [1{{}18 ραββϑαρα οουἹὰ Ὀ6 ἰδίκοη δἱ 115 ἔδοθ 
γαΐϊυο, [ἢ 6 ςλ56 του] 6 ἃ οἰθᾶγ ΟὨ6, ἴογ ενἱἀ θη (ἰἢς δυίδοσ, νῃο- ᾿ 

ἔνεσ μῈ ψ88, οουἹά ποῖ τείογ ἴο ἴἰ6 τγϑοῖκ8 υη1}} [ΠΟΥ σδ6 Ἡ] Πΐ ἢ 

(ες [ἐν ϑἢ Ὠογίζοῃ, δηὰ πψουϊὰ ποῖ τείογ ἴο [86 πὶ ἃ5 δῇ θηγ65 ὉΠῈ}]} 
[19 ῬΘορ]ς δα Ξυβογοά δὲ Πεὶγ δηά8. ΤΏ τηδίζεσ, Ὠούγανεσ, 18 
ποῖ 50 5'πρ6. ΤΏ {τι ἰ5 [Βδΐ, 48 ΔΩῪ Οη6 ΠῚ} 8 ΘΔ Γ ἴογ σῃγίῃτ, 

4 ΤΒὲ Ἴρργοϑϑοσ ἴὸ Ἡδοσι δ] υεΐοη ἐδ πιδάς ἴῃ νυ. δ ουἹὰ δὺς Ὀς ΑΥΔΣΕΙΧΟΣ 11] (3ς0- 338 
5...), νδο, νι ἃ ἔετη γεαῖα, οὐ ἴῃς οτοδαίου οἱ ἃ τευοὶὲ ἰῷ πος ἴῃς 7εττο ττετα ἰπηρεϊοαιεά, 
δά ἱηνδάοά διὰ ἀεναδίδιο ἴδε ΟΕ δηὰ οδιτίοα πλὴν οἱ ἰἐδ ἱμμαδέϊδηις ἰηίο οδρεὶν Ὁ 
τὸ Ηγτοδοίδ, 
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οἱ γαδαϊηρ [Π6 ραββαρε ἴῃ (86 ογρί Δ], γ1}] ρεγοαῖνο, (δ ψογὰβ ὮΥ 
80η8, Ο Οτγϑθοα᾽" 7.6 δῃοίθεσ ρἷοββ; (ῃδί, (Ὠεγείογε, [ΠΟΥ τλΔΥῪ ποί 

Γεργεβεηΐ ἴἢ6 πχϊηά οὗ [6 οτρί πα] αυὐΐπῃογ. ΤὨΐβ ἰδοὶ τηδῖκ68 ἱΐ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂, 48 ἰῃ [86 ᾿8536 οὗ οἶ““, ἴο Ἔχδιηγίπο (ἢ ογί σία] ἰεχί δηὰ 
ἀείεγηΐης, 1 ροβ510]6, δἱ δὶ ἀδίβ ἱῃ (Ὡς Οτγεοκ ρεγοα [6 οου- 
ἀἱομβ ἀοβου δα οὐ ἱπρ}16ἀ εχϊϑίοα. ΤὨΐβ δἱ ἢγϑί βίσῃϊ βθε5 ῃοΐ 
γΟῪ ἀπ ἤου. Ι{ 15 δ οὔος (92) ενϊ επί (πδΐ πλὴν οἱ 510} “ἢ]]- 
ἄχθη δα οδρένοϑβ ἴῃ οἵδογ ἰδ ἀ8. 1,816γ (1ο᾽ δ) 1 ἀρρϑθδγβ (μὲ {86 Ὺ 
86 Ὠοῖ 8]] ἰη (δ αν Εδϑβί, Ὀυΐ (Πα βογηδ οὗἩ ἔθη ἤᾶνο Ὀδδη οδιτιϑα 

ἴο Εαγρί. Αἱ (6 βᾶπ)6 ἔπηθ οὔβ ἰθᾶγῃβ (ἢ δὲ {Π6]Ὁ οΆ36 15 ηοὶ Ὠορε- 
1685, (δι {ΠΥ ἐχρεςί ἰο Ὀδ6 γοϑίογοα ἰο {ΠῚ οουμίγῃ, δηά, ἱπάθοα, 

ἴο βοῆς οχίθηξ ὈΥ {Πεῖὶγ οὐσῃ εἴογίβ. Ι͂ἢ οἵδε ψοσγάβ, οὔθ 5665 ἃ 
Πδίίομδ] βρίγ: δβϑογίηρ ἰ(561. Ετοιὰ ᾿τὸ οηνασγά, μούγανεγ, ἴΠογα 
15 ἃ στεδίγ ςπδηροά ἴοης. Ηορε ἰ5 ῃοί, ἰΐ 15 (γι, Θη ὔγεϊγ φυσηςμοί, 
Βαϊ ἰξ 5 4 “δορε ἀείεττεά,᾽ δῃηὰ ῃεγα 15 ταϊρ] ϑὰ τ ἢ 1 ἃ ὈΣΕΓ- 
Π658, [86 εἴἶεςϊ οὗ ροβῖνα ορργεββίοη, οὗ τ Ὡς ἢ (ΠΟΙ 8 ἢῸ γᾶς 
ἴῃ ο-ἰιᾶ, ὙΔ 686 οομλῆϊοιπρ ἱπαϊοδάομβ σδηποῖ 6 τϑοοῃς]δά. 
ΤΉΕΥ ο8Π ΟἿΪΥ 6 Ἔχρ αἰπϑαά ὈΥ βιρροδβίηρ (μα 1τ' - δηά 137 πεγὲ 
τὶ ἢ αἱ ἃ ἀἰογεπὶ Ππγ6, οἵ, δὲ ΔΩΥ σαί, ΌῪ ἃ ἀϊογεοηΐ δυίΐδοσ, 

ἔγοπι οἾ"-ττὸ 

ΤῊϊσ ἰπίογεηοα ͵β δισεησιμεησὰ οἡ ἃ οἰοβοσ Ἔχαζηϊηδίίοη οὗ ἰῃς ὅγϑιὶ ἴντνο οὗ {δπεϑς 
βοοϊοῃβ. Ὅλ ταοϑὶ 50 Ὑἰκίηρ Ρεου ἑατί 65 ἰῃ τπεὶν ἀϊςείοη ἃσὸ [86 ξιυδαικυὔοι 
οὗ ὑγοϑε ἔογ Ροεῖγυ δηὰ ἴδ δι ογπεηῖΐ οὗ (ἢς ΥΞῚ ῬΕΓΒΟΏ 88 ἰΐ ἰῃ ἰηχὶ᾽διίοη οἵ 
Ζεςδαγίδῃ. ὙὝΠεσς ἰβ δηοῖποσ σουλίπεσ οὗ ἴπδὲ ὑγορδβοῖ ἱῃ ἴδ Ἔχργεβδίοῃ 
(νυ. ἢ, “Τδιι βαίὰ Ὑδανε δ," 186 οτίσί 8) οἱ τ Βὶς ἢ ἰδ ἴῃς δᾶπιὶὸ δ5 τδδὶ οἵ ἰδ ς 

“Τδυ8 δα (ἢ Ὑδῆνε δ᾽ οὗ 186 ἄτβι εἰσὶ Ἑμδρίοσβ.Ό Νοῖς αδἷϑὸ ἴδαῖ ἰῇ σχῇ 
“167861᾽ ἴΔκε5 ἴῃς ὑΪδος οὗ ἴῃς “"ἘΡὨσαϊηλ᾽ οἱ οἱ δῃὰ τοῦ δηὰ “τς Βουδςε οὗ 
7ορερΒ᾽’ οἵ τοῦ; δπὰ ἴπδῖ ἰῃ στό (ἢς νεσὺ “σέβεις (ΟΣ), ΗἸΡΒ.) 5 υϑοὰ ἱπειοδά 
οἵ {πὸ “δανἊ᾽" (»", ΗΙΡΒ.) οἵ ο' δῃὰ τοῦ, ν8Π|6 ἰῃ ταῦ τς νοσὰ ἔοσ "αἰοσγ"" 5 
ἐἰετοηῖ ἔγοηι ἴῃς οἷς ἰῃ ν. ὃ (ἽΝ ἰπδίεδα οὗ Δ ἼΜ). Εἰηδιν, πόσα ἀσα οεσιαίη 
Ταῖς πογάβ, ἔοστηβ δῃὰ τηδδηΐηρα ἴπδι σοηδττῃ ἴῃς ἱπιργοδϑίοη δἰγεδαν ταδάθ: 
κτο, ΗἸΡΒ., διωργομπάδν, ττὸ; ΠΣ, Ῥὶ., ογωδῖ, ττὸ; Ὁ»), ἀοϊέψ᾽!, ττῖ; ὈΡῸ, σεαῇ, 
αα8.. Ὁγιὰ. ἰοαίδο, ττῦ; “ον, «αὐ, 11 Ἂ0᾽͵, Φνρίοσ, ττῖδ. 2Υ,), ΝῚ,, δωγυΐφα, 
Στ; ὙΡ, ὙΠῸ} σοπεῥακίμὲς, τὶ] ἸΓΛῸΡ ἊΣ, ἨἘῈ7 σορ ῥαΉ ΟΝ, τ 1. 

Τῆς δνίάσποθ 868 οοποϊιβῖνα;: ο᾽-ιτῇ δηὰ 11 7 1} 1475 
οΟπ.6 ἔτοτῃ ἀἰβεγοηΐ δυίμοσθ. ΤΏ Ὠοχὶ β(ερ 18 ἴο ἱπαυϊγε ψ οῖθοῦ 
ἴῃ [ῃ6 Οτοοῖ ρεγ οὐ ἴἢογα ἅγα ἴο "6 Ἰουπά σογγεβροηάϊηρ σοηα  Π0Ὲ5. 
Τα Βἰβίογυ οἵ (ἢϊ8 ρεοὐ, 80 ἴδ ἃ5 (ῃς σεϊδοῃϑβ οἵ Ῥδιεβπο ἴο (ἢ 6 
ΠΟΙ ΒΡουγίηζ οουμίσίεβ 18 σοῃοογηθά, 5 ὈΓΙΘΗ͂Υ 85 ἔο ονδ: ΑἸοχ- 
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Δηάογ, ἃ5 [85 δίγεδαῦ Ὀθθὴ οὐϑεγνοά, 5 ἔποπα Ϊγ ἰο (6 [6 8. 
Αἴ ἢἷ5 ἀοδί ϑεϊθυςυβ δὰ Ρίοϊθτιν νἱϑὰ ὑἱ ἢ δα οΟἴΠΟΓ ἴο 
ΒΘΟΌΓΕ (δοὶγ σοοῦ 71}} ἀπα δ᾽] ορίαησθ. [ἴῃ {πὲ βίγυργίε Ὀεΐσνεθη (ἢ 6 
ἵνο (δες [68 παίυγαι!ν ϑυβογεά βονεγεὶν ἔσομαι Ὀοῖὰ ρῥαγίεβ, Ὀαΐ 
(86 Ὺ αἰνγαγϑβ ργείεστοὰ Ἐργρὕδῃ ἴο ϑυτγίδη βιιργεγηδου. Ὡἢδ ΓΘΆΞΟΏ 
5 οὔνίουβ. βαρ Β 8 ΒΑ Υ9Ὲ [Πδί, ΑΙ Βουρἢ Ῥίοϊογαυ ἴοοῖκ [6γιβαί θυ 
Ὀγ χυ]ε δῃα οδιτίθα τδην οὗ ἴῃς ἱμ μα ἰδη8 οὗ (Π6 σουμίγυ ἰηΐο 

ςδρενγ, ἢ6 ἰτεαίοα (6 80 γ6}} (μι ““ποί ἃ ἴεν οἴοσ [εν οηΐ 
ἰηίο Εργρί οἵ (Βεὶγ οὐχ δοοογά, αἰἰγδοίθὰ ὈΥ (86 σοοάῃεβ85 οἵ (ῃ6 
8011 δηά (ἢς ΠΣ ογα Ὑ οὗ Ῥιο]επιγ.᾽ ΤὨϊΪ5 Κίηρ οδπηοί, Βούγανεγ, 
ανα σίνεῃ (ἢ 6 πὶ 411 “δαυδ] ργίν!]οροβ 48 οἰ Ζεηβ ἢ ([ῃἢ6 Μᾶςο- 
ἀοπίδη5,᾽ 1 (Ὡς Ὠἰβιογίδῃ 15 οοσγοοῖ ἴῃ βδυηρ, ἃ5 ἢ6 ἀο068 ἴῃ Δποίῃεγ 
Ρΐδςε, Τ (Ὠδὲ ᾿ηδηγ οὗ ἴῃδπὶ ἀϊὰ ποί τϑοεῖνα {8 6Ὶγ ἔγεθάομμ ὑη6] (ἢ 6 

Γεῖστι οὗ Ῥιοίοωγ 11 (ΡΠ ΔάοΙρἢ 5, 285--24) Β.0.).. ὙΠ ἰδίζεγ 
ἔυγίθεγ οοπιπγοηἀ δα Ὠΐπη56 1 ἰο (86 [6νν8 ὈΥ ἰακίηρ 8 ἰπίεγαϑί ἴῃ 
{πεἱγ ϑογρίυγοβ, ἰἢς ἄγβϑὶ ραγὶ οὗ ψῃϊοῖ, (ἢ 1,δ'ῃν οἱ Μοϑβ65, 15 βαἰά 
ἰο ᾶνα ὈδθῺ ἰγδῃϑίαἰίεα ἰηίο γϑοκ ὑπάεγ ἷβ ῥδίσζομδραδ. 

Τῆς δε εὶ ἐχίδπὶ δοοουηὶ οὗ [δ ἷβ ἰγδηδδίίοη ἰβ ουπα ἴῃ (ἢς ἔδπηοιβ 
ρεευάδορταρὰ οΔ]1ς Τ 6 1, εἰμεν οἵ Ανίσίοας, ἰἢς ἰεχὶ οὗ τι δὶς ἢ 5 Ρυ ὈΠ5Πῃςα ἴῃ δῇ 
Ανρρεπάϊχ ἴο ϑινεῖε᾽ 5 "ηγοάμοιοη ἰο {μὲ Οἱά Τεερίανοη ἐπ Ογεέες. ἙἘσοτ 7οβε- 
Ῥδυ8᾽5 νεγβίοη οὗ {μὲ δίουῃυ, δος. 4ηπ2., χὶΐ, 2; ἔοσ δῇ Ἵβιπιαῖς οὗ ἰϊ5 ῃἰβϑιοσγίςδὶ 

ναϊυς, ΒΗ], Καρμοη μ. Τοχέ ἀἐς Α. Τ΄, ται 7. 

Ριο ον ΠῚ (Ευεγροίοβ, 247--222 Β.0.) δἱ ἢγβί βθθτβ ἴο ἢδνα 

[ο] ον [86 ΘΧαΠΊρ]6 οὗ 18 ργθάθοδϑβοσβ,Σ Ὀυΐ ἃς πα! δάορίοα 
οΓ Ροστηϊ θα 8 αἰ ογοηΐ ΡΟ] ογ. Αἱ δὴν γαΐοβ, ἱῃ ἢ15 γείρῃ (μ6 ἰδ χθ5 
Ραϊὰ Ὁγ τῃ6 7ἐνν8, νΒῖοἢ Βδὰ ποΐ ΗἰΠογίο θθθη Ὀυγάθδηϑβοηηθ, γα 

στοδῖυ ἱπογοαϑθα δηά (6 ἙςοἸ]εςοη οὗ ἴθ Ρυΐ ἰηίο (ἢ Βαπάϑ οἵ 
8 υῃϑογυρυΐουβ δἀνοηΐυγεγ, [οϑερΡΏ, ϑοη οὗ ΤΟ α5, ψΏο δη͵]ογθά 
(88 ῥγοῆίβ οὗ (ΒῈ οἷος ἴογ ὑψεηίγ- το γεᾶῦβ. Οὕ. 7 βαρ, 
Αἱ. χὶϊ, 4, τ ΄. 

Το δοοουμῃῖ οὗ δορὰ αἴνει Ὁγ Τοβορυβ 5 οὨγοηοϊορσίοδιν οοηϊΓαάϊςίοτγ. 
Το σεϊρηΐηρ Κίηρ οὗ Εργρὶ ἰβ δτοὶ ἰθδηπἰδοὰ τ [6 οἠς (Ρίοϊδιην Ν) ἴο 
ἩὨοπ ΑἸΏΟςδυ5 111 σαν Ἦΐβ ἀδυρῆίος (Ἰεοραῖζα, δηὰ δ 1{||6 ἰαΐεσ οδ  οὰ 
Ῥιοΐεσων Ευεγρεῖεβ (111). [1 ἰβ τῆς Ἰαἰῖεν, 845  ε]] μδυβοὺ (1.ὺ,.0.) 865 βδῇῆονῃ, 
ἫὯΟ ὙΔ8 ΓΟ ΐησ δὶ ἴδ6 της. [Ιἢ {86 χείσῃ οἱ Ρίοίδιηιν Ν' Ῥαϊεβεϊπς να5 δῃ- 
Ὠεχοὰ ἴο ἴῃς ϑυσγίδῃ δσυρίτγε, δηά, οὗ οουγβς, ὑδία τἰδυῖς ἴο Απὔοοδυς 11]. 

Φ΄ΆΑνπι, χίὶ, 2, 1. 1 Απ|., χὶὶ, 2, ἢ. Ζ ]οδερδυε, Οομὶ. Αῤίον, ἰἱ, κυ. 



2ςό ΖΕΟΘΗΑΕΙΑΗ 

᾿ΜεδηνὮΐς ἃ ἔουγίῃ Ῥιοϊοαγ (ΡΕΠ]Πορδίοσ, 222-2ος 8.0.) μιδὰ 
ΟΟΠῚ6 ἴἰο (86 ἰὨγοῆς οὗ Ἐσγρί. ῬΟΪΥΌῖυ.8 884γ5 οἱ (153 Κίηρ (δὶ 
“ἢς6 ψου]ά δἰ ἴο ἢο Ὀυπίη 6585, Ὀείηρ “Δρϑογθθα ἴῃ ὉΠΤΟΓΙΕΥ 

ἱπισυεβ δη 56η561658 8η ἃ ΠΟΠΌΩι4] ἀγυ ΚΟ Π 655.) ὍΠα [68 
αἷϑο γίνε δἷπη ἃ δα ομδγδοίεσ. ὙΠ (τὰ ὈΟΟΚ οὗ Μδοοδθδαβ 15 

ΘΠ ΓΟΙΥ ἀενοίςἀ ἰο 8η δοοουπί οὗ δίτη δηὰ ἢΐ5 γεϊδείουβϑ ψ1} ἢ 5 
71ἐν 88 βι}0)]εοῖ8. [1 88 γ8 (ἢ δι αἰζεγ (ἢς Ὀδ(|6 οὗ ἘΔρΡἢΐδ (217 Β.0.) 
6 ψγεπί ἴο ΓΘγιιβα δ, δηίεγοα (ἢ (ε ρ]6 δηά αδἰἰεπιρίο ἴο ἱηναάα 
(86 ΗοΐΪγ οὗ Ηοϊΐε8β. Βεΐηρ σον θη 8} ῥγενεηϊθά, οἡ δἷβ σὸ- 
ἴυτι ἰο ΕαΥρί Β6 υπάογίοοκ ““ἴο ἰηβῖςί 8 ἀΐϑρταςθ Ὡροῦ [86 7615} 
πδῆου.᾽" δ τδεγείογα ογάεγοὰ “1Πδι (Πο86 ψῇο αἱ ποῖ 58. σῖῆοα 
ἰδοςογαΐπρ ἰο 858 ἀϊγθο 8] βου ποῖ δηΐοσ ἐπαὶγ (θα ρ]65; (μαῖ 
811 [86 7εἐττϑ βΒῃοιὰ μὲῈ ἀερτδάδα ἴο ἴῃ Ἰονγεϑί γϑηῖκ δηά ἴο (ἢ σοῦ- 
ἀϊίοῃ οὗ 5[ανε5,᾽ Ἑ οἷς.; δηά, ψῇδῃ τηοβὲ οὗ ἰἢς 7εἐν8 γοπιβοα ἴο 

ΟΌΕΥ ἷβ πηδπάδία, ἢς ταδὶ ῥγοοϊδυγδίίοη [δὲ ἰΠοῪ βῃουϊὰ “6 
ςοηνεγοά, ἢ ἴη511115 δη ἃ Βαγϑὴ ἰγεδίτηεηϊ, βεουγοά ἴῃ ΟΥΟΙΥ͂ ΨΑΥ 
Ὀγ ἴσοῃ Ῥδηά3, ἰο ὑπάογρο δὴ 1πον] 140]6 δηὰ ἱρμοιηϊηΐοιι8 ἀθδίῃ." 7 
ΤὨο ἀεί4115 οὗ [8158 τρδγνο!]ουβ Β(ΟΥΎ δΓ6 οὐ ΘΠ ΕΠ ἴῃ ἴαῦρο τη ΞΌΓ6 
δοἔοιυβ, Ὀυΐ 115 οτρίη δηὰ ΟἸΓΤΘΠΟΥ διημοηρ ἴΠ6 [οὴγϑ ςἀπηοὶ Ὀ6 
Ἔχρ  ἰπθὰ Ἔχοορί οἱ ἴἢ6 βϑυρροπίοη “(δὶ ῬΕΠορδίοσ δαγηθά (ἢ 6 

ΠοΒΈ ΠΥ οἱ (Πδἰ ΡΘΟΡΙΘῈ δηά (δαὶ (μεῪ Ἰοοκεοά Ῥδςξκ ὑροη ἷ5 τεῖὶρῃ 
85 ΟὯ6 οὗ Ορρτγεϑβϑίοῃ δηὰ ἰη]ιϑεςς" 
ΤὮδ ἀρονο βἰκείς ἢ ἀοεβ βοδῃί ᾿5ςα ὄνθὴ ἴο [ἐν 8}} ἰηϊογοβίς 

ἴη (ῃ6 ατεεκ ρεποά. [1 15 συ ηςεηΐ, Βοννενεσ, ἴογ [86 ργεϑεηΐ ρυτ- 
Ροβθ. [ἰ βῆονγβ ἴμδἱ ἴῃ [εἴν8, ἰοβίεσγεα δηῃὰ δποουγαροά, ἄγϑί ὉῪ 
ΑἸεχδηάοσ, δημὰ ἤθη ὈΥ (Π6 Ῥιο]ομηῖεβ, θη Δ}, υηάογ ῬΗ δ οἰ ρἢι5, 
Ὀορσϑῃ ἰο ἔεδεὶ (Ὠεῖγ ἱπηρογίδῃςβ δῃὰ ἀειηδηἃ ἰδῦρογ ὉομοΘβ5:0}8. 
ΤῊΪ5 15 ῥγϑςίϑεϊυ (6 βἰπδοῃ ἰο γίνε γίϑα ἴο ἀγβᾶτὴβ οὗ ἃ ΠΟῪ 
Εχοάυβ δηἀ ἃ σενῖναδὶ οὗ (ῃ6 φΙοσυ οἵ ἴῃς 16 15} γὰςς Κα (Ὠο56 οἱ 
οὐ -τιὸ [Ι{ αἰϑοὸ δχρίδίηβ (86 “θογα γ᾽ οἱ ῬΒΠΙδάεΙρηυβ, το 
ΠΟνΟΓ αἰἰοιηρίοα ΟΥ̓ ἴογοα δηγίῃίηρσ ἰπδΐ ἢ6 οοὐ]ά Δοοοιρ 5} ὉΥῪ 
ἀἱρ]οσηδογ. Ηϊ8 βυυοςθβϑοῦβ, ἃ8 85 θδθη βῆονσι, δἀορίοἁ ἃ ἀϊβογοηῖ 
ΡΟΙΙΟΥ, ἰδ. οτεδηρ ἃ βἰυδίου ψϊςἢ πουϊὰ πδίυγα! ΚΥ αἶνα τίϑα 
ἴο βοἢ υἱϊογδηςοθβ 85 ἀῖὸ ἰουηὰ ἰπ 11 7 δηὰ 1470 

ΤΏΡΓΕ 18 ομς Ροβϑὶ]6 ορ]εσοη ἰο [86 βεοοηά οὗ (ἢ ᾶῇῦονς ἰάδῃ- 

ΦηΜες. 258. ἙἘΊΎΊΜες. 35 

ᾧ Μαδεῦγ, ΩΡ υπάεν μδ6 Ῥιοΐφννέᾳς, 2γο; Ἡ ἐείονν οἱ ἘΠ}, ἵν, τ45. 
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θοδίοηβ. [{ἰ 15 ἰουπά ἰη (ἃς οὔϊ-εἰϊδὰ 5ἰδίεηδης οοποογηίηρ [86 
[δγϑα Ξββορῃογαβ ἴῃ ττὐ. Νοῖ (δ δὲ (8 “Δη γεῖδγ ἰο δὴγ ἰτίο οὗ Κίηρβ 
ΟΥ Ρῥγείϊεπάδηϊβ ἴῃ (ἢ 6 ὨἰβίοσΥ οὗ [86 Κίησάοιῃ οἵ 15τ86]. 1 ἰΐ 15 
Ὀγ ἴῃ βᾶ1ὴη6 Πδηά 45 ἴῃ6 οοηίοχί, ἱἰ 18 511} σι ουΐ ἀουδὶ Ἰαίον (Π 8 
Ζεοδαγίδηῃ. 1, Βούγενοσ, 85 8668 [ἢ 6 (856, 1 18 ἃ ρ΄ο55, ἐΐ ΠΊΔΥῪ ἢαν6 

Ὀεδθ βυχρεβίοα ὈὉγ η. 1ττὖ, (δε ἴἢγεο Κίηρβ θείης Απέοςδυβ (86 
Οτοδί, ϑεϊουςυβ ΓΝ δῃὰ (6 υϑυγρεῦ Ἠεοϊοάοτυβ. ὸῸὸγ ἀεἰ4115, 566 

186 οοἴωπηεηίβ. ΤΠ αυεδίοῃ ψουϊὰ (6 π Ὀε, ψ Βείπον ἴῃς ρ]ο0554- 
ἴοσγ νγᾶ5 οογζοϑεί, ἰῃ οἷο τοσγάβ, ἴο ἢ] ἢ οὗ ἔνο βἰἰυδοῃβ 11 7 

Δπὰ 137 ΤΏΟΓΘ ΠΟΔΙΙΥ ΟΟΥΓΟΒΡΟΙα, ἴδ 6 οὁπ6 ἄῦονε οὐϊηοα ογ ἴῃς 
βοιηθινῃδὲ ἰΔίογ οΠ6 (220 Β.0.}) εγεαίϊοα ΌΥ ἴΠ6 ἱπίεγίοεγομος οἱ Απι- 
οοδυβ ἴ[ῃ6 Οτοδὶ δηά ἢ15 δβιιοοθβϑϑ ἴῃ ΔΏΔΙΪΥ βοουγηρ ροϑβϑεβϑίοῃ οἵ 
Ῥαϊεσίμο. ὙΠ ῥργογηίποηςα οὗ “ἂς ἰγδάογβ," Δρρδγθη!ν ἰδχ- 
οΟἸἸοοίοΣβ, ἰανουγβ (ἢ6 ἴοΟΥΏΟΣ δἰ οσγηδίνο. 

ΤΒε ἀείεηάετ οὗ ἴδε ὑγο- Ἔχ ς οτἰσίῃ οὗ οἶδ. 9-14, 85 Ὧδ5 Ὀεξη ἐχρίδἰηεὰ, 
ἢανε υὑδύυ δὴν ἔο]: το πιϑοῖνοςΣ σοι ρα θα ἴο δοοερῖ ἴῃς ἰἤοοῦν οὗ Ρἴυταὶ δυῖμοσ- 
δ ρΡ. Οἱ ἴδε οἱδεῖ πδηά, ἴδοϑὲ ὙὯο σείεσ ἴπ τ ἴο ἴδ Ροβίεχῆϊς ρμεσίοα, Ὀε- 
ἱπρ τε ϊενεα ἔγοπι δ δυς ἢ προςβδὶν, ἱπεϊίης τι δίδας ἴο διισίδειϊε ἢ τδοῖς, 
οἵ δὶ ἰεδϑὶ δ}} θυϊ οἱ" 15, ἴο ἃ δίηρίο δυίδοσ. 80 ε., Μασχίὶ, ΕἌοϊκασάις, Οὅδπι., 
Γ(ος. δηὰ οἴμετβ.0 ὙΒοσα ἰ5 τοοσ, Βούγονοσ, ἔγσομι {πεῖς οἰδηα-Ροϊηϊ ἔοσ ἃ αἰδεσ- 

εἰ ορίπίοη. [1 ἰς ἴσις, 85 δίδας δδ5 οὐβεινεὰ (ΖΑ Ί., 1:88:, 86), ἴπδὲ ἴδετε 
ΒΒ ἃ οοττεδροηάδηοε Ὀεϊνδεη οἶδ. 9-ἰὶ, ἩΪΐῸ 1.47.9, δηὰ οἶδ. 12-14, Ἡϊῖδουῖ 
131-93, Ὀπῖ ἰξ 8 ἃ ςοττεβροηεηοε 1} ἃ ἀἰβεσγοπος, δηὰ ἴῃς αἀἰβεγεπος ἰ8 5..81- 

εἰδεϊ ἴο ψδῖτδηΐῖ [πὰ οοποϊυδίοη (παῖ ἰῃς ᾿ἰδίίες αἰνίδίοη ττῶδβ τὶ ἴση Ὁ δῇ 
δυῖδος αἰδοτγεηϊ ἔγοπι εἰποῦσ οἵ ἰδοδε ῆο ρῥγοαυοεὰ πὸ ἰογπιεσ. ΤὙΒοΊα ἰδ 
Ὡοῖ 80 πιυςἢ αἰβεζεπος πῃ ἰδησυάσε, Ὀδοδιιβε δὶ} ἴἥγος Ὀεϊοηρ ἴο ἔπ 5δπὸ 

δοδοοὶ δηὰ ἄγαν ἀγροὶ οὐ ἴῃς 5διης σεβουσγοξδ, ἐρεοΐδ!ν ἘζΖεϊκίοὶ. Ἐὸοσ ἃ 
1ἰξὶ οὗ οομηπιου τογὰβ δηὰ Ἵχργεβδδίοηβ, 8εεὲ Ἐοκασαῖ, ΖΑ 7., 1893, τοο 7. 
ΎΒοσε δζο, βονεένεσ, βοῆια ρεου] τί ο5: ΓΝ ΟΜ ἶ6, τι, ἴῃ ττὸΆὸ, φίονΥ, ἴοΣ 
μι ἰςἢ 121 δδ8 ΠΝ ΘΓ: 12), ῥγοίδοί, ποῖ Ἴ95, 125 θυ τῆ ὃν οὐ; 93'Ὁν, διοεῇ, 
οἱ 7ετιιβαῖεπι,, 125 1.419. 11, ὈοῦΥ Οϑῶν, ἑπλαδίαν(5) 9. «]εγμραίονα, τ8. 
Ἴ, 8. 19 7.1}, 129,Σ, οὐ το". 7. 8, Ποϊ ἴῃ οἶδ. 172-14; ἸΥῪ, δΊΟΝ, ο"-. 15, οἵ ἰπ (5. 
12-14;) ΌΝ, γοιαγ, τ232 143... ὈυΕ 30, τοῦ" 19. 

Μογὸὲ 5ἰχηϊδποδηὶ 15 (ἢς αἰ ογοηςς ἴῃ ΠΕ ΟΓΑΓΥ ἴογηι,---ἰὴδ ΠΔΙὕην, 

υποεγίδίη τηδᾶϑυγο, ὙΠ ε {ΒΕ6Γα 8 ΔῺΥ δἰἰετηρὶ δἱ τγίῃπι, οοτηραγοᾶ 
τὰ (6 τορυϊαγί ἴῃ ο"-ἰτὸ,-- ΒΒ: Οἢ τρδκο8 (6 Προ 6815 [μδὶ 
ἴδε 5816 ῬΟΓΒΟῚ ΠΊΔΥ μάνα ττὶτδη ὈΟ(Ὼ αν 5 0ῃ8 δἱ αἰ ογθηΐ βίαροϑ 
ἴῃ δὶ5 "6 τἱἀϊςσυΐοιιϑ. 

ΤἬδβς ΔΓΘ ΓΊΕΓΕΙΥ ἰογπηδὶ αἰΞης 8. ὙΏΘΓΕ 18 4130 ἃ αἰ ἥδθγοηςα 
οἱ οοηίεπί. [Ιη ἴδε ἤγϑι ρῥίδςε, ἰΐ 8 ΠΟΘ ΘΔΌΪς (μαὶ ἴῃ (ἢ 5. 12-14 
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(σἰϊδουί 131) [Ὡς ττίζοσ, 45 ἴῃ (Ὡς σοηυΐπα ργορ ιδοῖοβ οὗ Ζεοδᾶ- 
τ, σομβη68 ἢ18 διίθηὔοῃ ἰο [υάδ), (86 πογίμεγῃ ἰσἰρθ68, ΠΟνΟΓ 
ονοτοοκοά ἴῃ οἶἢ 8. 9-1ι, θεΐηρ οηγεϊγν ἱσποσγθὰ. [πάθοά, 85 1 ῃς 

στοὰ αἰγαὶα οἵ θείην τηϊϑιιμάογβίοοά, μα ρίνεβ (1412) (ῃς ἀἰπηοη βίοι 8 
οὗ (86. ΗοὶΪγ 1,Δηἀ οἵ {86 ἔυΐζυγα 1 {ἀγυ5816Πὶ 85 ἐϊβ οεηίγο. ΤῊΘ 
τοροδίθα γείεγεηςαβ ἴο Ὀδν]α ογ ἴῃς ἢοιι8ε οὗ Ὀανὶά, ἴοο, ἂγαὲ ογἢν 
οὗ ὨοϊΐςΘ. (Οοιηρᾶζγα (δε 51||6ῆςα οἱ [6 δυῖδογ οἵ οἷ" -ἰ τὸ, αἴζοσ ἢδν- 
ἱηρ τεργοἀυςοὰ οἷν ἴ", νίῖτἢ τεΐεγεηςε ἴο (ἢ τογδὶ ἔδγγ. Αἱ (ἂς 
886 {π|6 ῥδΐῃ8 18 ἢ6γα Δ Κθη ἴο γε ηα [ἢ 6 τεδάεγ οὗ (86 ο]αἴπι5 
οὗ (8 που6 οἵ 1,εν. Νογ ἰ5 (18 186 ΟἹΪΥ ἱπαϊοδείοη οὗ {6 5γπι- 
Ρδίῃγ οὗ (6 ντίϊοσ στ (Π6 ῥυοβϑί δῃὰ (δεῖς ἰηίογοθίβ. Ηἱ5 ἰδϑὶ 
(Βδουρῆϊ 15 οἵ [86 ἰδ ρ]6 ογονγάθα Ὑ1} ὙνογβΕ  ΡΡοΓΒ οἱ 811 ΠδΔΈοὨΒ. 
1 15 ποῖ ἱτῃροββῖθ]6 (αὶ βδοογάοίαὶ δε] οΌσΥ ρσοιηρίοα 1425 5. Β6 
(δὲ 45 ἰξ τᾶν, (15 ἱπίογεβύηρ ραββαρα Ἅοδῃ ΒΑΓΑΪΥ Ὀ6 ὈΥ [86 58Π16 
ΔΌΪΠΟΣ 85 11 Ζ-, νηοῦ 15. δηγιῃΐπς θυΐ Βοβ!α ἰο ἰδ ῥγορδοίϊς 
ογάοσ. ΕἾηΔΙγ, ἴῃς ἰ45ὲ αἰν᾽ 5 οη οἱ ςἢ)5. 9-14 15 ἀἰϑθπηρι 5η64, ποῖ 
ΟἿΪγ ἔτομι 1:-8, Ὀυΐ ἔγοτῃ 9-11 δὰ 1327 ὉῪ δῇ δροςδ γρές ἴοῃβ δηὰ 
ἰοδοδίηρ (6 σμδγδοίο 5105 οὗ ψ᾿ΏΪΟἢ ἢᾶνα ΔΙΓΟδ αν Ὀθδη ἀϊβοι5θά. 

566 ΡΡ. 239} 
1158 οεἷδθασ (δαί, "ἴ (86 τοϊδοῃ Ὀοίτοοη ἴδ πχαΐη αἰνἰϑίοη5 οἱ «ἢ. 

9-14 885 Ὀ6δη Τοιτθοί Υ ἀεῆηρά, 12-14 (εχο. 137.) πχυϑδὲ θα ΙΔ 1ἴοῦ 

(ἤδη ο11-τἰὸ δῃὰ 1420. Ηον πιυςὶ ἰαίογ ἱξ 5 [ΒΘ Γ6 5θθβ ἴο ὃ 
ὯΟ Π6ΔΠ8 οὗ Ἰραγηΐην. ΤΏ σοηοΓΑΙ ᾿ργ βϑοα ΟἿδ ζαίβ ἔσο γοδά- 
ἷῃρ ἱξ, δῃηὰ δβϑρθοΐα!ν (6 5᾽ ΠΑ γ Ὑ οὗ [86 5ἰτδίοη ἐπι ρ] 16 ἰῃ 
1τ4' Δ. τὸ (μαι ἴῃ 135 ἰ΄, ἱπαϊοαίεβ (ῃδἱ (86 ἱπίεγναὶ νγὰβ ποὶ ἃ Ἰοὴ 
οὔθ. [πάρρά, ἰἰ 15 ροβϑίθ]ς (δαὶ (8656 ργορμεοὶθβ ββουϊά Ὀ6 6χ- 
Ρἰαἰποὰ 48 (με αἰ ογίηρ νἱοννβ οἱ ὉΠΙΙΚΘ ΡΟΓΒΟΠΒ οἱ [ἢ 38Π|6 511{- 
δίίοῃ, Ὠδηλοὶγ, ἰδὲ ἴῃ (ἢ ἱπίεγναὶ! Ὀείνγθθη ἴἢ6 Ὀδία οἵ Ἐδρδΐα 

(21) 8.0.) δηά (ες ἀφδί οἱ ΡῬίοϊθν Ν᾿ (204 Β.0.), ψῇβῃ Απί- 

οοδυβ ἴῃς Οτεδλὶ γα ναὶ ηρ [ῸΓ 80: ΟΡΡρογίυηἑ Ὑ ἰο γϑηονν ἢἷ5 
δἰίετηρί οἡ Ῥ]ἜβΈη6. 

ΤὨς [ο]ονίης, ἰπεη, 15 (ῃ6 γεϑυ] οὗ [86 ἀἰδοιιβδίοη οἱ (Π6 ἀδία 
δη δυϊδμουβῃ!ρ οὗ οἢ8. 9-14. ΤΠ ἱπίτοάυοίογυ νογβαβ (οἷ 19) ἃγα 
ἃ ἀἰδπος ργορἤῇθου ντὶ τε ϑοοῦ δἵζεγ (86 Ὀδί]α οὗ 1581: (333 Β.0.). 
ΤῊ 8 νγᾶϑ πηδάς (Βς ἰεχί οσ ἃ τίοσε οχίεπαθα υἱΐογαηος (9ἷ3--ἰτὮ 
ΜΈΣΟΣ ἀδί65 ἔτοτῃ [δ 6 τεῖσῃ οὗ Ρίοϊεην [11 (247--222 Β.0.). ΑἝὕ(δἱγὰ 
το, 500} δἰζοσ (86 δ οἱ ἈΔΡὨΪ4 (217 Β.0.), ϑυρρ]εσγεηϊδὰ (15 
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οοπδἰποὰ ττοσὶς ΌῪ ἃ ρῥαεβϑί πηϊβϑιῖς ρἰοίυσγο (11 7 υἱὰ 137Ὁ οὗ (ἢ6 
5 ΔΈ οη 458 ἢ6 88} 1. Αδουΐ (ἢ 8416 ἔπηδ ἃ ἰουτί 1 δροοδ- 
Ἰγρς ἰεπάεηςῖοβ υηάογίοοκ ἰοὸ ρσγεβϑοηΐ (ἢ 6 8016 5 ]εςεΐ ἰῃ ἃ ΓλΟΓα 
ορπιϑιῖς σης, (86 τοϑυϊὶ θείης 12᾽-135 δῃὰ 14. [1 18 ροβϑίθ]θ 
(αι οἱ νγᾶβ οὐ ρίαν δὴ ΔρροηαΪχ ἰο οἢ8. 1-8, δῃὰ (δι {Π6 τεϑβὶ 
ψΕΓῈ δα ἀρὰ ἴῃ ἐποὶσγ ογάθσ. δϑίηςθ, ἢονγονοσ, ἴΠ6γα 18 0 οἶδδγ γεῖ- 

ΘΥΘΏΟΘ ἰῃ ΔΥ οἱ ἰδδη ἴο οἶ)8. 1-8, 1ἴ 9ΘΕΙΏ5 5884[6Γ ἴο ΒΊρροβε (δὲ 
ΠΟ ρΡϑγί οἵ [ἢε 45ἰ εἰχ οῃαρίεγβ νγὰ5 δα ἀϑά ἴο (ἢ ὈοΟΚ οὗ Ζεοομαγ ΔΒ 
0] (ἢν Βαάὰ 41] Ὀδθθη τυτίτίεῃ. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΟΗΑΡΤΕΒΒ 9-τ 

ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ. 

ΎΤΠε 488 5ἷχ σμδρίεγβθ οὗ [86 Ῥοοῖ «8116 αἴξεγ Ζεοδαγίδῃ πδίυ- 
ΓΑΙ [411 ἱπίο ὕπνο αἰν! 5 οἢ 8, βεραγαία ὈΥ [86 {π|6 δἱ (ἢ θερίπηΐηρ 
οἵ «ἢ. 12, ΟΓ ΤΏΟΓΘ ΘΧΔΟΙΪΥ, 85 Π45 Δ γεδαυ Ὀδθὴ Ὄχρ  αἰηθά, σοῃβ᾽5ι- 
ἱηρ οὗ ς88. 9-ττ, τ ἢ (6 δα ϊοη οἵ 137. δηὰ οἢ8. 12-14 ψἱΒουΐ 
(ἢ νεγβεβ βϑρεεϊβοά. Ὅῆδ ρεῆεγαὶ βυδ)]εςὶ οὗ (Ὠς ἤγϑί αἰνϊβίοη 15 

:. ΤῆἶῖτμἜ γευΐϊναὶ οὔ ἐπε Ἡεὔγειυ παδίοη (οἷ--ἰτὶ] 141... 

τὶ αἰν ϑίοη σοπίδὶη5 ΤΓΟΘ ΒΘ 008, (Π6 σοηίδηῖ5 οὗ ψἢϊοἢ σομ 6 

ἴγοτη 88 ΤΔΩΥ δυϊῃοῦβ, τὶ ἴηρ δἱ αἰ εγοηΐ ἀδίεβ δη ἃ γεργεβολ πη 

ΤΟΙ ΟΥ̓ [685 ἀἰνεγρεηῖΐ 11π68 οἱ ἰπουρῃξ δηὰ ὀχρεοϊδίύοῃ. ΤῊς ἢγοὶ 
ἀ6δ}5 τ ἢ 

α. ΤῊΣ ΝΕ ΕΙΝΌΡΟΜ (οἱ ἢ). 

ΤἼΠ8 ϑεοοη πλυϑί 6 νἱενγοὰ ἴσου ἔνο βίδῃ -ροΐηί8. Οτίρ!- 
ὨΔΙΠΪΥγ, 85 ἢ458 Ὀ66 ἢ Ἔχρ αἰποα, ἰ τγὰ8 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἃ βεραγδίθ ΡΧΟΡὮΏΘΟΥ, 
τ 6 ϑοΟο. δἰζεγ ἴῃς Ὀδ|6 οὗ 1550.3 ὈΥ̓ Θ0οΙ 6 Οὔ δ ΨἼΟ 58} 1ὴ ΑἸοχ- 

δηάοσ (6 αἰνεῖν δρροϊηϊοα δηὰ αἱγεοιθα ἱῃβίγιπηθηΐ ἔοσ [86 ἀε- 
Ἰἰνεγδῆςθ οὗ δῖ8 Ρβορὶβ δηὰ [ὃς γεβίογδοη οὗ (ς Ηδθῦγον ἰδία. 
ΤὮΘ δυίμοῦ ῆο μάνα ἰἰ 18 ργεβϑεηΐ βοίηρ τροδηΐ (δι ἱΐ 5ϑῃουϊά 6 
(Δ Κοη αἱ ΠΥ ΠΥ, νἱοννθά 88 ἃ ρἰςΐαγο, ποῖ οὗ (6 π|6 οὗ ΑἸοχϑηάογ, 
θυΐ οἱ ἃ ρΡετοά 5111 ἐυΐυγα θη (ἢ 6 Ὠίρῃοϑί ΠΟρα8 οἱ ἢΪ8 Ῥβορὶβ 
σουϊὰ ΡῈ τε] βοὰ. Ὑνο ἱπουρἢ 5 τοαΥ θ6 ἀϊξείησυϊς δά, τὰς ἢτϑὶ 

δείῃρ 
(τ) Τε γεοούυενγ οἵ 16 Ῥγονσοά Γκαμά (οἷ ἢ).-- Βεα (ἢ. οῦγονβ 

ἱηναάοά Ῥαϊεβεηα (ΠΥ ἡγεγα ἢοΐ 40]6 ἰο οδίδίῃ ροβϑεββϑίοῃ οἱ [86 

σι οἷα οουμΥ. Νοῖ αἱά (μεῖγ Κίηρϑ, (6 στεδίεϑί οὗ ἰπθπὶ, βυςςοοὰ 
ἴῃ Ὀτγησίηρ ἴΐ ἐμ γε υ ἀπά εγ (Πεῖν ἀοτηϊπίοη. ὙΠΕΥ Ὀαϊϊονεά, ἢον- 
ανογ, (δαὶ (Ὡς οομαϊιοϑὲ νου] ομα ἀδγ Ὀ6 σοτηρ]είεά. ΤὨΪ8 ργορἢ- 

26ο 
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ΘΟΥ͂ ἰβ ἃ ρἰςΐυτγα οἵ ἴῃς ὅπ] οοουρδίοῃ οἱ ἔΠο86 ρᾶγίβ οὗ (6 σου 
(δὲ (ἢ Ἡδθγενβ ἢδὰ ποὶ θδθη δ]6 ἴο βυθ͵υραίθ. ΤῊ σεποσαὶ 
Το πο 15 1ΤΟπὶ Ποσίἢ ἴο βουίῃ, ἰδ 15, ἔσο “τὰ Εἰνογ᾽ Ευ- 

Ρἀγαῖθϑ ἰοναγὰ “16 δη (5 οἵ ἴῃ φασί (ν. 1); θυὶ (Ὠς τυτίοῦ ἀο68 
ποῖ ΖΟ]]1ονν (86 ῥχεςΐϑα ογάδγ ἴη σοὶ (ἢ6 Ροΐη(5 πιο οηοϑὰ που 
πδίυΓΑΙΠΥ Ὀ6 τοδοῃθα ΟΥ̓ 8ἢ ἱηνδάογ ἰσανεγϑίησ (ἢ 6 σου Ὺ ἴῃ (ῃδΐ 
ἀϊγεςοῃ. ΤὮυ5, ϑδιηβϑουβ ρῥγοοθάθβ Ηδγηγδίῃ, δηὰ (ἢς οἱ65 οὗ 
ῬὨ 5114 [ΟΠ] ον ομα δηοίμεῦ ΔρΡρδγομΕὟ συ] ποιὰ τεΐίεγεηςς ἴο [ΠΟ ἱγ 
τε δνο ἰἸοσδοῃ. (οιηράᾶγα [84184}᾽8 βρὶ γἰοὰ βΚοίςῃ οὗ ([ῃ6 δάνδῃςς 
οἵ 86 Αϑϑυτγίδῃϑβ ἴῃ τοῦ ζ.,͵ ὙὍὨΘ ρδγαρταρἢ οἰοβεβ τὶ ἃ ᾿γοπιΐβα 
ποῖ ἰη (6 οΥ̓ΡΊΏ Δ] ῬσορθςοΥ, [δαὶ ὙΔανθἢ 1111] ργοίθος ἢΐ5 ῬΘΟΡΙς 
πῃ [86 δη]ογτηθηί οὗ (Βοὶγ ἱπογθαβϑθα ροβϑθ9ϑ ΟΠ 8. 

1. Τῆς ΡὈΓοΟΡΒΘΟΥ Ὀερίῃ8 τ ἃ ψογά, δ Ὁ, ΠΣ γα γ τηοδηΐησ 
δογμείδπέπρ ἐῤ᾿ 6, ἀνὰ Ὦδηςο, ποῖ ΟὨΪΥ δωγάεη (ΕΣ. 23), Ὀυϊΐ, 5'ποα 
ἴῇς Ηδοῦτενβ Κρ 6 [Βοεὲγ νοὶςο8 1η βρεακίηρ, μήεγαμοε, ογαεῖε. 

(ῦ. 2 Κ. οὟ" Τεγεμ ίδῃ, ἴῃ 2355, ἰακίηρ δἀνδηίΐίαρε οὗ [8]5 δῃ}0]- 
συϊν, Ργοἀυςοά οπδ οὗ [86 θεϑ ἜἘΧδιρ]65 οὗ ραγοηοπιδβία ἰῃ (ἢ6 Ο]ά 
Τοβίδιηθηί. 7 Ηδρτγα ἰΐ πηυβὶ δ6 γτοηἀογοὰ ογαοῖς πὰ, 8π06 ἰΐ 158 ποῖ 

υϑεα Δρϑοϊίεῖν, οοπηθοίοα τ 11} ἴἢ 6 ΤΟ] ον ίην ρῆγαϑο, (ἢ 35 ργοάυο- 
ἵηρ δἱ ἴῃ: 5384π16 {{π|6 ἃ {Π|6, 4., ογαοὶς οἵ {λι6 ιυογὰ οὗ Υαλιυεν, δὰ 

(86 ἢγϑί ᾿π6 οὗ [ἢ6 ἔχοι 5 ςἢ. ΤὨΪ5 Π{Ππ6 θείην τοχυϊγοα ἴοσ (86 
ςοπιρ οἰΐοη οὗ ἰμ6 ἰτίϑεῖςἢ, πγυϑὲ αἰνγαγβ βανα θη οοηπεοίθα ἢ 
(δ ΤΟ] οννίπρ οοπίοχέ, θαὶ ἰξ οὐ ρ ΠΑΠῪ σονογοα ΟὨ]Ὺ νν. 1, ΤΠΘ 
Θαἱζοσ οὐ σοπῃρῖ!οσ ττῆο ἰηϑογίοϑα [86 οογτοβροπάϊηρ {{|6 ἴῃ 1.2ἷ 566 Π18 
ἴο ἢανα ἱπίοηἀοά (ἢ (ἢ)]8 ὁοη6 5ῃουϊά οοΥεῦ (86 ἰηἰογνοηΐηρ οἢδΡ- 

ἰεγ8. (Οἵ. Μαὶ. τ᾿. {πᾶς 6{ΠΠ6 οομβΕςαίε8 ἃ ᾿πο, (ἢ ψογὰβ ἐπ ἐδξ 
ἰαπά οἵ Ηαάγαξ ταυβὶ Ὀ6 Δποίδεγ, οσ ἴδε γεπηδίηβ οὗ οὔθ. Το Ϊδΐ- 
ἰοῦ 8 (86 τλογα ἀεἴδη 510} ]6 δ ἰογηδᾶνο, 5ΐηος, δ πουρῇ (ἢ 6 δυῖδοσ 

οΥἹ ΘΕ ἱπιοηἀ δὰ (δὲ (18 οἶδιι886 δηὰ (Β6 οπα [ΟἹ] ονίηρς 5πουϊά 
ςογτοϑροῃά, ΠΟΥ ἃΓῸ ὨΟ Ὀυΐ ἱπῃρογίθ Εν ΡάΓΆ]}16]ϊ. ΤῊ πἡδρά οἵ 
διηοῖδοῦ πογὰ 15 ἀρραγοηΐ, θυϊ ἰΐ 15 ποΐ 80 οἶθδγ ψῆδί βου! 6 580ρ- 

4 Ὁυτουσὶν τεπάετεά ἰῃ πε Ἐπὶ 5. γεσβίοῃ, “ἴδε ΤΟΒΌ ἰαἰὰ (οἷς Ὀυτάδῃ προ μἰπι," (δε 
οοσεςῖ ἐἰσα: οἱ δίίοι, δοίης, “" Ὑδηπ ἢ υπεγοὰ [δΐ9 οτγδοῖς δραίπδὶ δ τ." 
ἩΤῆε ἄσυτε ἐς ετεδιὶγ οὐβουτεοι Ὦγ ἃ ςυτου οἴτοσ ἰη Α͂;, (Ὡς πογὰβ ἰῃ οὔς ρἷδος δβανίης ὈδΕΏ 

στορεῖν αἰνἀοὰ ὮὉΥ ἃ οἄτεῖεβα οοργίδί. ἔργ Η’|ΡῸ ΠῸ ΠΝ, ἯἾἼ Βδι Ὀυγάξῃ ἢ" τεδὰ ν΄ ὉΠ ὉΓΝ 
δοά ιταποῖδίς ἴδ Ἡδοῖθ νόσος, ""ΒοΩ (ἰδ μεοορίς, οὐ ἃ ρὑγορδοῖ, οἵ ἃ ρμείοδί δοϊκοιῶ, δεγίης 
Ἅιδι ἰς ιἰλε «αἰήσ᾽ (ογαςῖε) οἵ ὙΔΏΝπεΝ ὃ ἴδοι 5[ι|4]: βὰν ἴὸ ἰβεπι, γε δε ἃς "νπαΐ:σ᾽ (ὀνγάεμλ 
ΔράΣ πίῖ!] εδοὶ γοῦ οἔ᾿᾽" 
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Ρ] 64. ΤΣ δῆϑιχεγ ἴο (ἢϊ58 αυεϑίοη ἀθρθη 8 ου (86 ἱπἰοσργοίδοη 
εἰνθη ἰο ἴπ6 ποχί οἶδυϑε, τ ῃ οί ἰἰ 15 Ὑδην ἢ οὗ ἢΐ5 τογὰ ἢ ο56 
γεσίμρ-ῥίαοες 15 ἴο Ὀ6 ἰη Ὠαπηαϑου8. ϑίδάδε δηὰ οἴμεγξ δορί (86 
ἴοστηοῦ υἱοῦ 8Δη4, ἴῃ δοοοσάδηςθ στ 1, ΒΌΡΟΪΥ γαλιυεΐ,, Ὀὰὶ (ἢ15 
ΟΠ ΒΑΓΟΪΥ Βανο Ὀθεη ἴδ6 [δΒουφσῃΐ οὗ (6 ργορῃεί. Τὸ 880 (δαΐ 
Ὑδηνοἢ γὰ8 ἀρουΐξ ἰο 866 Κ ἃ ρἷδοβ οὗ γεβϑὲ ἴὴ ϑυγίδ πνουϊὰ ἀδθηοίς 

ΘΟ αν ἔανουτ, τ ογοα5, ἃ5 [ἢ ποχί νϑγβαβ Δ ΠἀΔην 5ῃον, (86 
ταδϑβᾶρσα οἱ (Π6 ὈΓΟΡΒΕΙ 85 ἃ ὙΏΟ]6 Τηδηδοε8 ν]Ἱοΐδηςα δηα ἀδβίγιο- 

ὕομ ἴοσ [ῃς ἔπης Ὀεΐηρ ἴο (ἢ βυττουπάϊηρ ΡΘΟρΙθ5. [{ πχυϑί (Βογο- 
ἴογε 6 ἴὩε ψογὰ οὗ Ὑδσπεῃ (μαι 15 [η6 5υθ]εςῖ ἴῃ ὈοΓὰ οὗ {Π656 
οἰδιι565, 818 ἄθοζγξδ, οσ, 5{1] τβογε ργϑςοίβεϊυ, (86 εν] ἀθογθθά. ΤῈἊ 

ΠΛ βϑην ψΟΓὰ τ Ρεσθδρ8 (ἢ 6 οὨδ ιιϑεἀ ἰῃ ἃ ρῥΓεΟ5ΕΙῪ 510} ο856 
ὈΥ 5αἰδῃ ἴῃ οἵδ, [Ὡ6 σι ῃοΐα οἴδιυιϑε γοδαΐηρ, ἐμ “δε ἰαμά οΓ Ηαάναξκ 
λα ἡ 34. ὙΤῆα ἰαηὰ οὗ Ηδάγακ 15 ποί εἰϑεῆογε τηθη!οποα 

ἴπ (ῃ6 ΟἸἹὰ Τοβίαπιοηΐ, Ὀυὶ [Π6Γ6 οἀπ 6 ἢο ἀουδί ἀδουϊΐ ἰ[5 τοὶᾶ- 

ἔνε Ἰοοδίίοῃ, ἴογ ἔτοπὶ ἴῃς ποχί νϑῦϑα 1 ἀρρϑᾶγβ (ἢδί 1 Ὀογάογεα 
ὕρου Ηδιηδῖῃ. ΤὨ]5 θείην [86 ο56, Θοξγδαεσ 18 ΡΓΟΌΔΟΪΥ οογτεςῖ 
ἴῃ Ιἀδηἐνίηρ 1 Ηδιίδγκ(κ)α, ἃ εἰζγ δπμα σου ΤΥ 5ενογαὶ ΠΠ165 

ΓΑΘΠΠΟΠΘα ἴῃ [ἢ 6 ΠΌΠΟΙ ΓΙ 1Π5ΟΓΠΡΈΟΠ5, ψ ϊ ἢ ΠοἸ Ζϑοῖ, οἱ [86 

Ἀᾶ515 οὗ (6586 τγοίδγθηςθϑ, ἰοοδίθβ “ἃ 1{{|6 ῃοσίῃ οἵ 1,ραποῃ.," Ἑ 

ΤὮΘ ΤΟ ΕΓΥ 50 οΔ]]δὰ τηυξὲ ἢν ὈΘδη ΟΠ6 οὗ σοῃβίογαθ]α ἀχίθηϊ 

δηά ἱπηρογίδηςο; οἴμογνσβε (6 Αϑϑυτίδπ8 νοι ποΐ ἢᾶνα δά ἴο 
ΓΔ ΚΟ ἰἤγθα Θχρθαϊ Ποη5 δραϊηϑὲ 1 Ὀοίγθθη 772 8η4 755 Β.6. ἴο 

ΒΡ απο ἰξ δηά Πο]ά ἰἰ ἰῃ 5300] οἴου. Ηδηςθο ἰἰ 15 ηοΐ ϑίγδηρο ἴο 
βηά 11 ΒΕΓεα γερσεβοηηρ [Ὡς Πογίβογῃ ρᾶγὶ οὗ [86 Ῥγοηβοὰ 1,2πάὰ. 
Ιη (5 Ἰαπά οὗ Ηδάγακ 186 πογὰά οὗ Ὑδῆνθῃ Μ}}} θερίῃ 15 ἀσβίγυς- 

ἔνε τοσκ, θυὶ Ζανηαδομς 150 σλαἱ ὃς “5 γεσίπρ- ῥίασε, ομ6 οἵ [6 

ὈΪαςοβ οα ψιΐςι (ἢ 6 ἀἰνίης ἀἰϑρίδαβυγε Μ1}} 411. ΤΪ5 ἱπίεγρσεία- 

ὕοῃ Βαιτ ἢἾ565 ἠοῖ ΟὨΪ τὶ (ἢ οοπίοχί, θυὰΐ τ (ἢ 6 οοῃδίδηϊ 
διςπάς οὗ (6 Ηεῦγενβ ἰονναγὰ (μ6 Κίηράοῃμι οἱ δυγτῖα, Ὡς ἢ τγὰ8 
ΔΙ ταΥ5 οὨ6 οὗ Βοβ 1 γ. ΟΥἹ Απι. τὖ 15. 1γ} ", εἰς. Νο 7εἷν οἵ ἰῃς6 
πιο οὗ (Π6 δυῖΐδοῦ πουἹὰ ἢδνε δηἰογίαϊποα ἴδ ἰάοα (δὶ ὙΔΏνοΣ 
νου ἢπά 4 γεβίηρ- ᾽δοα δὲ Παιηδϑοῦϑ. 

4 (ΟἹ. ΚΑΤ, 482 ἢ.; Ὅϊ.Ῥαε. πὲς οἷνο ΚΑΤ΄, τᾶρ. γε. ἰδεοίδες ἴτ πίττα τεφίοα οἵ 
Αμιος ἴδ οδρίια] οἵ ἴδε ϑγτγίδῃ ἐπιρέτε. Ῥοφηοῦ ἤηά5 ἴῃς εἰϊγ οἱ ΗἩ αὐγαὶ τισι ορποὰ υκετ 
το Αἴδῖλ. Ὧδπιὸ Πσιναῖ ἴῃ ἃ ὑεοςδηδῦοια Ὁ οἷς ΖαΚκίτ, ἃ κίῃφ οἱ Ηδιιδί, ΚΒ., :ρον, 

555 ἢ. 
{06]. ΚΑΤ΄, 482 ῇ. 
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τ βοοσβ δίσαηρε ἴ8δί δὴν οἱ ἴῃ6 Ἰδῖεν 7εττ8 βΒῃουϊὰ πᾶνε δάορίοἊς τ ἷ5 ορίη- 
ἰοη; γεῖ ἰξ ἰ8 ἐουηά ἰη ἴδ δηἀ 5οπιε ἰδῖεσ δυϊμοσίτεβ. Α αυοίϊδίίοη ἔγομι οπο οὗ 
ἴϊεβε δον ΒοΟῪ ἴΠῸῪ Τςοπίτνεά ἴο ἀείεπὰ ἴ. Α ταῦὲ 5805: “1 ἴακο πεδνθῃ 
8ηἋ δα ΓΙ ἴὸ τ [1655 ἴδ. 1 8πὶ ἔγσοῃιη Ὠ δι 3ς5, δηὰ τΠδὲ ἴποτς 15 ἴΠοΓῈ ἃ δος 
ςδἰεὰ Ηδάταικ. Βυῖ δον ἀο] ᾿υδεν ἰῃς ψογάβ, αμᾶ ϑαπαξοις τλαὶ δὲ κὲς 
γεσίηρ- ῥίαοε7 Τ7ετυϑαίετη Μν1}} οὴς ἀδνὺ ἐχίεηἀ ἰο Ὠασηδβουβ; ἔοσ ἰΐ βᾶγ5, σπὰ 
Ῥανπαξομς ὡμαῖδ δὲ δὲς γοσίηρ- ῥίασε, ἀτιὰ ἰβ γεσίέηρ- ῥίασε, δοςοζαϊης ἴο ἴῃς 
ϑοσίρτυσε, ἐλπὶς ἐς νε΄. γεςί 7Ζογευεῦ, 18 ἸοΏΣ οἵἴδεσ (Δ }εταδαῖεπι. " Ἢ. 7οϑὲ ἴῃ 
γαΐξιω δῥὲένιοομέ, ἱ, ἰοὶ. 258. 

ΤΏ [1πὸ ᾿υδὲ ᾳυοίοα εἷοδε5 (ἢ ἢγϑβί Πϑῦςἢ. ΤὨδ ποχί οἶδιιβο, 
ἴῃ 115 οΥ̓σΊΠ 4] ἴοστη, σᾶστῖθ5 [86 84π16 1468 ἑογνναγὰ ἴο ἃ βεοοῃηά δπά 

οοπηροίοα ΟΠ6; [ΟΥ̓ (ἢ15 οἴαυβα 5ῃοι ]α γεδά, ποῖ, ἃ5 ἰῃ ἴῃ6 Μ4599ο- 

τεῦς ἱεχί, ἐοιυαγά Υαἰιυεΐ, ἐς {6 γε οὗ τπᾶη, ΜΈΪΟΒ 15 τη θδηΐη ρ]658 

ἴῃ [ἢ}198 οοπῃθοῦοῃ, Ὀυΐ, 845 Κ]Ιοβίθστηδηη ἢ85 δουςοὶν σοπ]θοίιγεά, 

ἰο γαϊαυεΐ αγὰ {16 οἶδε5 οὗ Αγαρι, ἰῃαἱ 15, ϑγτῖα. ὙΉ656 οἰ[165 ἃγα 

ἢ15 ἴὴ [6 56η56 (δἰ (Π6Υ 116 ψ Π1η [86 ΠἸτ115 οὗ (86 ογτιίογγ (μδὲ 
ἢ 48 ρῥγοῃ)βϑα ἴο ἢΐ8 ρθορίθ. Οἱ ν. Ὁ Ομ. 1 ς᾽, εἴς. ὙΤΏὨΘ οἷαί πὶ 
οἱ ΥὙδῆνθι ἴο ᾶγηδβοιβ δπὰ (6 τγοϑὲ οἱ [6 οἰ 65 οὗ ϑυτία νἃβ 
ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ 586εΐ ἕο! δοδιιβα 1 μδά Ὀδδη, δηὰ 511} νγᾶ5, οοηί(οϑβίϑά. 

ΤΏΘΓΟ ψγἃ8 0 51:10ἢ} ΓΟΆ5ΟΠ ἴοΓ Δ 5ϑεγηρ ἢ18 τρξ ἴο [ἢ6 [ΘΥΓΙΟΣΥ 
δοίΌ Δ} οοουρὶοα ὈΥ ἴΠ6 Ηδθῦγονβ, θαξ 50Π16 ΟΠ6, τ ϑία Κίηρ [86 
οΥρ πη] δυῖοΓ᾽ 8 ρυΓροΟΘ6, ἴογ [86 5Ξ4Κ6 οὗ σοϊῃρ]είθη 655 δηὰ ἴῃ ἀθῆ- 
8ῆς6 οὗ Πηο Γ108] ΠΟΠ 5] ἀΘΓΔ ἤοηϑ, Π45 δα ἀοα σηά, ΟΥ,͵ ΓΊΟΓΟ ἔγθοὶγν γθῃ- 

ἀογοα, ας τυεὶΐ ας, αἱ ἐμι6 ἰγῖδες οὐ ]Ξςγαεὶ. 

2. ΤῊΣ οοηππυδἕοῃ, Βεογείογα, οἵ [86 οτἱρίμαὶ ἰμουρῆϊ 15 ἰουμά 
ἴῃ (6 ἰπίτοδυςάοη οὗ πα. ὙὍΠῈ ΗδΌγονβ αἸα ποῖ αἰνγαγϑ ἰὰῪ 
αοἷαίτ ἴἰο [(Π]15 γορίοῃ. ἸΤῆΘΥ ΕΓ ΠΕΥ͂ΟΓ 806 ἴἰο Ἔχίθῃα {πεὶγ οοη- 
χιεϑῖβ Βεγοπά ὕδῃ. 866 2 5. 24: δηἀ [86 Ἔχργεβϑίοῃ ““ἴτοῃ Ὁ δῃ 
ἰο Βοοσβῆθθα᾽ (7ι. γοἱ τ 5. 32, εἰς). ἘΖοκίθὶ ἀοδθβ ἢοΐ ῥγοπῖβα 
(Ποῖ δηγτΠΐηρ Ὀεγοπῃά (ἢ 686 11Π}1{5, ἔογ, ἴῃ ἢ158 οὐ Πης οὗ ἴ[ῃ6 Ὀουη- 

ἀλτγίεβ οὗ [86 πεῖν βἰαία (4η1 3:), 48 ἴῃ Να. 123 (Ρ), “16 δηΐγδῃοθ 
ἴο Ηδιηδίἢ ̓ 5366 ῃ15 ἴο "6 [Π6 Ξου ΠΓ οηά οὗ (ἢ στεαῖ νδ]]|6Ὲ } οἵ 
Ιβρᾶποη. ὙΠΕεΓα 15, Βοονοσ, ἃ 56 Γ1658 οὗ Ὠ.ΘΌ ΪΘΓΟΠΟΙΟ Ρᾶ558 5.68 
ἴῃ τ ΠΙΟὮ (6 Ὑτίζεῦ (ΟΣ τυ 6 γ5) σδγτ68 [Π6 πογίμογῃ Ὀουηάδτγγ οἵ 
815 ΠΟΌΠΈΥ ἴο (ἢ6 Εὐρῆταίοβ. ΤῊ] 18 οὐ ΔΘ Εν (ἢς [Πουρπὶ οὗ 
(86 ψνογάβ ΠΟῪ Ὁπάοσγ σοοηϑί ογδοη, ῇοβα διυίθοῦ γοοκοηθα Ηδ- 

ΦΤΏοδε Ῥα55Δρ085 δΔῖῈ ἡ. 1ς.5 Εχ, 213 Ὠϊ, τῇ ΣΙὮ 708. τὸ τ Τυ. 12. 1η ἴὔς 1451 ἴτντὸ “τς 
φούλπος ἰο Ἠδηιδιδ᾽" ἰ5 οἰοατὶν Ἰοςαιοὰ δὲ ἴα πογίμοσῃ ἐμὰ οὗ ἴδε νδ] ον οἱ ᾿εύδποα, ΟἹ. 
οοτε, 9κμάξε:, 8ο 
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γηδίἢ 4130 ἃ ραζγί οὗ [6 Ῥγοπηβοα Γδηάὰ. Τα Θϑγ δϑί τη οη οἱ 
Ἠδημδίῃ ἰῃ ἴῃς ΟἹ« Ταβίδπιθηὶ 15 ἰμδὲ 'π Απι. 65, ΤΏ οΓα ἰΐ 18 τοργο- 
βοηίοα 45 ἃ (γί νην Κίησάοπι; Ὀαΐ 1ξ ΔΡΡΘΑΓΒ 'ἱπ δῃ Αϑϑουγίδῃ ἴη- 
ΒΟΓΙΡΌΏΟΩ 88 δΔῃ 8}}γ οἵ 15γ8ε] ἂπα Τϑδπλαϑοι8 ἴῃ 854 ΒΟ. τοι (δαὶ 
ἔἰπι6 οηψαγά, τ ἢ ἰηΐεγνα]β οὗ τενοῖί, 1 ρδ]4 {δαί ἰο [Π6 Κίῃρ οἔὗ 
Αϑβϑυγία υη8]], ἰὴ 720 Β.Ο., ϑαγροη Βη4}γ ογιιβηθα ἀπά γορθορὶ ϑὰ 1{. 
ΤΟ οἰ οὗ (86 54π|6 πᾶιθ, βούγονογ, Ὀεΐησ νΕΓΥ δάἀναπίδρσοουϑιγ 
βἰἰυδίοα οἡ ἴῃς Οτοπίεϑ, οουἹά ποΐ ὈῈ ἰΔϑ Πρ] ἀεβίσογοά. [1 (86 
ουγίδη ρεποὰ 1 δα Ὀεοοπλα οὗ βυβῆςϊοηΐ ἱπιρογίδηος ἴο ἱπάυςς 
Απέοςδυβ ΙΝ ἴο γϑηδίηδ ἰΐ, δἰΐοσγ ῃϊπλ56}}, ΕΡΙΡἤδηϊα. [{ 5111 80- 
γίνεβ, υηάογ (ἢ6 πᾶπὶθ Ηδιηδ, ἴῃ ϑρὶΐα οἵ 1183 ὉΠῃ ΑΙ ΠΥ Ἰοςδοη, 
80 ἱπηρογίδηϊ ΠΟΙ ΠΊΘΓΟΪ4Ι σοηίγο 18 σο,οοο ἱπῃδ οὶ απί8. ὙΏοΓα 
ΜΈΓ Οἴβοῦ ο65 'ῃ πογίβοσγῃ ϑγτία, δυΐ [86 ἴγοα ῇοϑα πᾶ Π168 ἃΣ6 
Εἰνεῃ ψ γα ἀδοπγχοα βυηςϊοηξ ἴο γεργεϑεηΐ ἰμαὲ γτερίοηῃ. Ῥῃοηΐϊςοῖα 
θ Γαρσγεϑεηίθα ΟΥ̓ ὕνο. [πῃ (ῃ6 Μαβεογεῖς ἑοχί {Π6 }ὺ Ῥοΐἢ ἀρρθᾶγ 
ἴπ (19 νεγϑα, δηά, ἱπαθοά, ἱπ [ἢ 58π|6 ἴη6, ΤὨ6 Ὠδίηδ οὗ ΤΥτα, 

Πούγανεσ, 18 βρογῆμυοιβ, δη, 88 Ὑ1}} ἀΡΡΘΆΓ ἔγοϊῃ ρτδιηπηδίϊς δὶ 
86 τηοίγῖ δὶ ΠΟΙ ΒΟΥ Οη8, 8ῃ ἱπίεγροϊδοη. [1185 δρρθάγδῃςοα 

ΒΕΙα 18 εχρίαἰποὰ ΌΥ τῃ6 ἴδοὶ [ῃδἱ ἴῃ ἘΖ. γ85 ὅ- 1[{ 5 Ὑγτε, δπὰ ποὶ 
οἱάοη, (Πδἱ 15 ἑατηρά ἴογ 115 ίϑάοῃ. ΤΠ δυίμοσ οἵ [Π6 φοβ5, τ - 
τ ΘΙ οττρ (815, ἀου 1655 ἰδουρῆς {παὲ (ἢ 6 [ΟΥΏΘΓ πᾶτὴθ 5ῃου ά 
ὈῈ ϑΒιυῤρϑαςαϊοα ἔογ {86 ἰδἰίογ, οὐ 186 ἔνο οἰξἦδ5. βῃουϊ αἰν!άθ (6 

ςοπίοβίοα Βοπουγ. Τα οτἱρίηδὶ γοδαάϊηρ νψὰ5 σμά δίάοη, αἰ δπομρὰ 
ἡ ἐδ ὑϑγν ιυῖδε. ΤΏΘ νβάοτῃ μογα αἰἰγἱδυίθα ἴο (ἢ6 τηοίποῦ οἵ 
Ῥμαηϊοΐδη οἰ 65 γγὰ58 ργόνεγρῖαὶ, ὙὍὨδ δυΐδοῦ πιὶρηΐ μαναὰ αυοίϊοα 
(6 νογὰβ δἀάἀγοββεά ἴο (86 γουησοῦ οὐ ὈΥ ἘΖεκίεὶ: “ἼὝΒου δγὶ 
156 [ἤδη ΠΤ 416}; [ΠΘΓΘ 18 ἢ0 5θςγεῖ (Πα 15 4 ἔγομῃ (66. ΒΥ (ὨῪ 
νἰβάουι δηά (Ὦγ ππάεγείδησίηρ (δου Βαϑὲ σοη ὑπ γϑε1} γθϑ] ἢ, δηά 
Ὀχγουρῃΐ μοϊά δηά εἰϊνεσ Ἰηίο {γ οοἶειβ.᾽ [Ι{ 18 (Π6 ργαςίοδὶ 
Βῃγογ 658 οὗ (ἢ6 5ιιοσοϑϑίαϊ ἰταάογ, πο (Π6 Ῥῃσρηϊοίδηβ 4190 

ΔΡΡΙ᾿οὰ ἰπ αἸΡΙοθᾶςγ. ΒΥ ἰἴ5 δία [ΠΟῪ ΤΟΥ͂Θ ζοηΘΓΑΙΥ Δ0]6 ἰο Ὀγὶθ6 
ἘΠΟΙ͂Γ ΘΠΘΙΠ168, ΟΓΥ 0.36 (61 ΟΠ6 αρδίηβί δηοίῃογ, δηα (8 }8 Ἔϑςδρα 
ἀδηρεγοῦβ σοι οδίίοηβ. ϑοιηθίηηθβ, πούγονοσ, ἰΠεῖγ τυϊϑάοσα 
ξαϊ!οὰ ἰΒοη. ΤἬυ5, ἔογ Ἔχϑιρῖα, ψΏΘΠ, ἰῃ 251 Β.0., δἴζες Βανίηρ 
ῬΌΣΙ (Π6 Ῥεγβίδη γόοκο ἔογ ἃ δυπάτγο δηά ΒΓ γεδγβ, [ῃ6 5: Δοῃ δ}, 

Φ Ἠοβοσῃ, ΣΤ ἐσίονυ οἱ Βοδγίομία ακὰ Α::»γία, ἰἱ,"ς ἢ.; ΚΑΤ΄, το3 ἢ., ΚΒ. ἷ, τὴ2 ἢ. 

Τ Ἀορετβ, ΕΒΑ., ἰϊ, 154 ἢ. ΚΒ. ἰϊ, τό ἥ. 
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βϑοίηρ (δὲ (86 ἀδγ5 οἵ (86 οἴρῖγα γεγο πυρεγαὰ, μοδάθα ἃ τηονο- 
Ιηθρΐ ἴοῦ ἱπάδρεπαάδθηςθ, [ΠΟΥ ἰουμά (μὲ μον Πδά υπμαετταϊεα (ἢ6 

ΓΕΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ΑΓίάχογχοβ 1Π| δΔηα ονεγεϑ πιο [86 οουγᾶρα δηά 
Ἰογδῖν οἵ {μεῖγ οὐχ τι ]ογ, δηά {Ποὺ 5ανὺν (Παἱγ ΟἱἵΥ ἀοϑισογοα σι} 
(Βουϑδπ45 οὗ 18 ἱπΠα  ἰδη 5. ὙΠ6 ττεῦ τᾶν ἢᾶνα δά (18 υἢ- 
ὨΔΡΡΥ͂ ενεηΐ ἰπ πη. ΗΪ58 πγοϑϑᾶρα ἰο {Π6 Βἰἀοῃίδη5 15 (Π4ἰ ὙΠ 
811 (Πεἰγ Ὀοδβίθα βῃγονγάη 685 (ΠΘΥ σδηπηοῖ ρῥγανοηΐ 15 τερεοη. 

3. ὙΤγτο, [ἴκὸ δίάοῃ, οὐ μιν ϑἰοοά οἱ [ἢ 6 τα η]δηά, τ ογα [ἢ 6 
511] δηὰ οουγᾶρα οἵἁ ἰζβϑ ραΟρΙΪΘῈ εσα σοῃϑίδη ἱαχοϑα ἴο ἀοίοηά [ἴ; 

θυϊ 1ῃ ῥγοοδββ οἱ ἔπ ἰΐ ἰοοΚ ροββϑϑβϑίοῃ οἱ ἃ {Π{||6 στοὺρ οἵ 1514) 45 
ἢ] ἃ τῶ]α ἔτοιῃ (86 βΒῃογεῖ δηά ἔπεσε μὴ ἡ δοι α εἰγομρμοίά. 
ΤῊΣ π6Ὺ 5116, δοοογαϊηῃν ἴο Μρϑηδησεσ, νγἃ8 στ δ ΘὨ]αγρεα δηά 

δθεδυῖδβεα Ὁγ Ηΐτατ ἰῃς ἔτθηα οἱ αν ἁ δηά ϑοϊογηοῃ. [ΐ νγᾶϑ8 
80 ΘΔ 5: ἀείεηβῖθ]6 [Πδὲ ἴογ σεῃμίυγ65 (ἢ6 οἰ ἀεθοα ἴδε τηοβί ρον- 
εγίυ! δάνογβαγίθβ. Τῆς Αβϑυτίδηβ ἴοσ ἅν γϑδγβ, δηά (6 Βδργ- 
Ἰοπῖδηβ υπάοῦ ΝΕ  δάγοζΖΖαγ ἴον ἰἰσίθε, θεβίοροα Σὲ ἱῃ ναΐη. 

“ἩΗΐγϑπὶ σαϊϑοὰ [πε Ὀδηῖς ἰη τὰς ἰατγχε ὑΪδοὲ δηὰ ἀεάϊςδιίεὰ ἴῃς χοϊάδῃ Ὁ11ΔΣ 
ΜΙΟΣ ἰᾳ ἰηῃ τς τετρὶς οὗ ΖευΒ. Ης «α'ϑο ψεηὶ δηὰ ουἱλξ ἀόνγῃ τἰπιεΣ οὐ ἴῃς 
τιουπίδίη ς4]16ἀ 1, θα πυ5 ἔοσ τἢς τοοίβ οὗ ἴδηλρῖε8; δηὰ σι βοη ὃς δδὰ ρμυ]εὰ 
ἄονη τῆς δηςίθηςξ δι ρ]ςβ, ΒῈ Ὀυ}} Βοῖὰ ἴδε τερὶς οἵ Ηδξγουϊεβ δηὰ πδὶ 
οἵ Αδἰδγίο."" Οὐυοίεὰα ᾿Υ ]οθερυ8, Υἱϊῖ, ς, 3. 

ΑΙ! ἰδδὶ ἰβ Κκπονῃ οὗ [6 5ίερε Ὦγ ἴδ Αϑογγίδῃβ 5 ἀεσίνε ἔσοση Μοηδηάοσ, 
πὮΟ 5808: “Τδς Κίηρ οἵ ΑΞϑεγτίδ σεϊυσηεὰ δηὰ διἰίδοκἊοὰ ἴδ (Ὡς Τγτίδη5) 
ραίη, ἴῃς ῬΒΟσΉἸοΔ 5 ζυ ΣΉ Βηΐηρ δἰπὶ νεῖ τἢ τὨσοα -ϑοοσε 5ῃϊ05 δηὸ εἰσι Βυπάτεά 
τῶδη ἴο τοῦν ἴοι. Βυῖ, ψποη ἴδ ΤΥτίδη βα ]ε δραῖπδὶ [θη ἰἱπ ἴπγεῖνε ΒΕ 05, 
δηὰ ἀΐδρεγθεα εἶα Θποπ65᾽ 5ῃΐρα, δηὰ ἱοοῖς ὅνε μυπάτεα Ὀχίβοηοσβ, ἴῃς τερυΐϊδ- 
ἔσοη οἵ Δ11 τὰς οἰεἰΖεη5 οὗ Τγτε νγγδβ [ΠΟ  ΌΥ ἱποσοδϑοὰ. ὙΒδη ἴδε Κίηρ οὗ Α59- 
αγτὶα τεϊτυσηςα δηὰ ῥἰδοοα συλταβ δἱ ἰμεὶσ γίνοσ δῃηὰ δαυἌεάυςίβ, ἰο δἰπάον τῃς 
Ὑγτίδῃβ ίσοια ἀσγανίης δίεσ. ΤΉ 5 ςοπεπυοὰ ἔον ἄνες γοδῦβ, δηὰ 51}}} [ῃ6 ΤῪτ- 
ἱδῃ4 Ὠεϊὰ ουἱ, δηὰ ἀγαηὶς οἵ [ῃς ψταῖεσ πεν κοὶ ἔγοηὶ νὰ 115 ψ οἢ πὸ ἀυρ."" 
ΤῊΣ Κίηρ οἵ Αβιοντίδ δἱ ἰδὲ {ἰπια, δοοογάϊΐηρσ ἴο Τ᾿ ϑερἤυ, ἔσο τβοδο ἀπ ομ- 
δος (ἾΧ, τ4, 24) ἴπ6 δὔονε αυοίδιίοη ἰ5 ἰΔκοη, 'Ῥῶἃ8 ΘΔ ΠΠΔΉΘΘΟΣ; δι βίηος, 
δοοοσαϊης ἰο Μεηδηύοσ, ἴπὸ κίηρ οὗ Τγτὲ τὰ ΕἸυΐδοι, δηὰ τ ἷ98 νᾶ5 [6 ἤδδ 
οἵ ἴδ οὔς ἴπδὲ γγὰλδ σεϊζηϊης Ἡθδη ΘοπηδοΒ ΣΙ ἱπνδαδα τς οουμγ (ΚΔ. 
ἰδ, 9ο 7.), ἰξ ἰ5 ροββί δὶς ἐπὶ, 45 ἢδ5 Ὀδξεη βυρρεβίεα, ἴῃς 7ενν ἢ Ηἰβιοσίδη “ ππδὰς 
ἃ ταὐβίδκο δη δες θεὰ ἴοὸ 988 ΠἸΔΠΟΒΟΣ 8 5ίορε οὗ ἴγτε δίς ἢ ΜΔ5 ΓΟ ΔΙ πιδὰς 
ΌΥ ϑεπηδοδμοσίρ.᾽" Οὐ. Ἀορεῖβ, Η͂ΒΑ., ἰἰ, τ46. 

7οϑερδυβ οἰϊε5 (Α4 »3., Χ, τσ, 1) ῬΒιοβίσαϊυβ 85 δὶβ δυῖμοσὶ ἴοσ ἴδ6 Ἰεσία 
οὗ (μΐ5 εἷεχε. ὙΤὙὮδι ἰξ τοβυϊδὰ ἰῃ ἔδί]υτε, δἰ πουσ ἘΖεϊκίοὶ δὲ ὅγϑὶ (262 8.) 

4 Ὁἱοά, 8ὲς., χνὶ, 40 7. 

 Ὑποτεδῖϊες ἰἢς οεἱαίῃδὶ εἶτν πᾶς οὐἱεά Οἱά Ὑγιε. ΟἹ. 7οδερδι, Ακμ., ἱσ, σ4, 2; Ὠϊοά. 

5ίς., χνϊΐ, 20. 

2 Το οεἰκὶπδὶ μος ἃ υἱδὺ οὔ ἰδ6 ἤδιυρς οὗ ἴδε εἰ. 
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ἐχρεςίθα ἰξ ἴο βυςοξεά, 5 οἶδας ἔσοιῃ ΕΖ. 2011 8., ἩετῈ [86 Ῥσγορδδῖ δοκηονὶ- 
εὐρε5 ἴμδὲ ΝεΌυς πδάσγοζζαν “δὰ πὸ Ὑδρεδ, ὯΟΣ 5 ΔΙΤΩΥ, ίοσ Ἴγτε, ίοσ ἴδε 

βεσνίος ἴθδι ἣς δὰ βεγνεὰ δρδίηβι ἰϊ,᾽᾽ Ὀυϊ ὑσγοιιῖθοβ τη ἰῃς Ἰδηὰ οὗ ΕαΥΡὶ “25 
ἃ ΤΕοΟΙΏΡΟη86.᾽ 

ἴῃ ἔδεϊ ΤΎΤΟ νγἃ8 δον ῦ [Δ Κη ὑη81] ΑἸεχδηογ οοπηροίοα 1 ὮὉΥ ἃ 

οδυβοναῦ ὙΠ} [Π6 τηδἰη]δη δηα Ὀγουρῃΐ 5 ἐη ρῖπ 65 ἴο ῬΘΔΓ ΠΡΟᾺ 
115 νγ8115. ΜαεδηνψὮΙΕ 118 τ ογομδηῖβ ἰγανογβοα 8]} 5685, ἐχομδηρὶην 
(εἰν τηδηυΐαςίυγαβ ἔογ (ἢ6 ῥγοάυςβ οἱ οἶα ῦ σουῃίτ!65, ἰο [ἢ 6 ὁπ ἀ5 
οὗ [86 δαγίῃ. ΤΏι5, ἰπὰ [ἢ6 ψογὰβ ἢ πο ἢ ΕΖοκίοθὶ οἰοβθϑ ἢἷ5 

ἀεβοτρύοι οἱ 115 δοιν θ8 (2722) (815 στϑαὶ διηρογίιιπι γὰ5 “"τὸ- 
Ὀἰοἰϑῃθα δηά πηδάδ ν γῪ ρἱογίοιβ ἴῃ [ῃ6 Ποαγί οἱ 86 5ε85. Τῆς 

ΡΓοβοϊ τυτϊΐεῦ 568 ἰδηρίιασο αὐΐε 845 ῥἰείυγεβαυθ δηα ἔογοθ!α, 
1 ποῖ 50 οἰεραπί, 88 ΕΖεκίε 58. Ηβ 588γ5 (δι, βδεη ἢ6 ψντοῖβ, 186 

αν Βαα εαῤεοά μῤ εἰϊνεν ἰΐκε ἐπε ἀμδί, απὰ ροϊά κε ἰμξ τεμά οἵ ἐπε 

δίγεεῖς.---Α. Ἴγτα νγὰ8 ΝΟΙΥ Ῥγοβροσοιβ ψῃθη (5 ράββαρα γγχὰ8 ττίϊ- 
(εα, Ὀαΐ [86 δυίδογ οἱ 1{ ἀϊά ποί ἐχρεςοὶ 118 ὈῬΓΟΒΡΟΓΙΥ ἴο σου 6. 
Ιπαεοά δ6 ῥγεαϊοῖβ (6 γενθοσβθὸ. 100, 6 54γ5, γαλιυεῖ ὐὐ!! ἀεεροὶὲ 

. Το πεχὲ οἶδυβε 15 σάρϑῦ]α οὗ τόσα (ἢ8ῃ οπ6 ἱπίεγργείδοῃ, 
[6 ετυςΐ4] τογά, γεηἀογεά ῥοιυεν ἴῃ ἘΝ... μανϊηρ 8ανογαὶ τηθϑδηΐηρβ; 

μυΐϊ (ῃς δος (μὲ [ἢ6 δ ρἢ 8515, (ῃ 8 δι, 8858 Ὀδθη οἡ {186 τοδὶ 
οὗ [86 οἷ 5θθ8 ἴὸ γεαυϊγε (84ὲ [86 ἰεχὶ βῃου ἃ 88ν, Υεα, κε ιυὴὲ 
Ὅς ὑμπίο ἐπε δεα, ποὶ 5 Ηρ ᾿, οὐ ἐϊ 5 δμϊιυαγκ,Γ Ὁ 115 τὐεαϊἶ, ἴπὰ 

(86 5656 ποῖ ΟἿΪΥ οἵ ροϊὰ δηά 5[ἵνογ, θαΐ 411 [86 Ἰυχυτο5 (δὶ [Π656 
ΡΓΘοΐουβ πηοίδ]5 γαργεϑεηῖ 5 ΤὨ15 15 ἰῇ ΒΑΓΙΊΟΣΥ, ἰοο, ἢ 186 ΡΓΟ- 
ἀϊεύοπ οὗ ἘΖοϊκίοὶ (472), [δὲ ([μ6 τίς65 οὗ [ἢ εἰν 5}4]} ““[4]1 ἰπῖο 
[86 Πεαγῖ οὗ (ῃ6 5ε8.᾽ ΝΣ 18 (ῃ18 811. ΤὩδ οἰ ἐξδεί, [86 ἰεαρὶ6 5 
οὗ 115 ροά5, (ἢ6 ἰδοίογῖ65 δηἋ 5ἰοσεῃουβεβ οἵ 118 οοτηπίοσζοο δηά (δ 6 
ἀπο] ηρθ, στοαῖ δηα 5π14]}, οἱ 115 ἱπῃ ϊΔηῖ5 σλαϊ δὲ ἀευομγεά ὃν 

ἤνγο. Τθυβ [86 τηΐϑογαθ]θ γοπηηδηΐ οὗ ἰΐϊβ ρορυϊαίίοῃυ Μ|11] 6 ἰοἵ 
ΟἹ “ἃ ἈᾶΓγα τοοκ,᾽ “ἃ ρῥἷδοθ ἴο βργεδα ποίβ ἰῃ [ἢ τϊάϑι οὗ [Π6 568.᾽ 
Ο. ἘΖ. 6 "- 

δ. ῬΗΣ 54 ἢ85 ἴουγ γεργεϑεηιδνεβ, δηα ΟὨΪ ἴουγ, δι} Ρεΐπρ 
ογϊ το Ποῖα 85 ἰΐ 18 ἰῃ Απ|. τ 3, ΝΥ 18 (815 16 ΟἿὨΪΥ ροϊπὶ οἔ 
Τοβο ΄δηοα Ὀεΐννοεη (Π6 ὕγο ρᾶβϑᾶρεβ. ΤΏΘΓΟ ἅΓὰ Πἴ0|Ὸ οΟΥἩἨ (γα 
ΘΧΡΓΘΘΒΙΟἢ 8 ἴῃ [8 οπα (δι ὈοίΓΔΥ δοαυδὶπίδηςς πὶ, θαϊ ποί 518- 

4 90 Τεῖ., Τβεοοά. Μορα., Νεν., Ἐοδεσιη., Βυγχεν, Καδ., Κ ο., Βτεά. Οὐ., Βου., 58ι2., εἰ αἱ. 
{50 Μδυ, ΗἹ. Ἦε., Νον., Μαεπὶ, ΟΑϑηι., ὁ αἱ. 
5.80 Ἐπ. Ἠά,, εἰ αἱ. 
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νυ] 5} ἰγηϊϊδοη οὗ, (6 οἶδεν. ΤΏΘΥ αἰος οηεγεϊγ τ ταβρεςοῖ ἴο 
ἴῃς ογάεγ ἴῃ ψΐοῃ [ἢς οἰ68 ἀγα ἰηἰτοάπςο. ΑΠλο8 [8658 [ῃ 6 

ἴῃ 186 ογάεογ οἵ (μεἷγ ἱπηρογίδηῃςθ. ΤὨϊ5 δυίθοῦ ἔο οὐ (86 ἀτταηρο- 
τηρηὶΐ οἵ 6. 2: Ὁ, Ηἰς5 δγβί, ἰπογοίογε, 15 Α τλκείο. Ἧς ῥγϑάϊοῖβ 
ἰηδὲ [158 δηςῖοηξ οἰ, βἰἰυδίοἃ οἡ [86 Ἄοοδϑί, δροιξ [δἰ γίυ τὰ ]68 
8001} οὗ [4ξα, “λα 5ε6 σπὰ ὕεαν, [μι 15, Μ ΏΘΏ 1 8665 [6 ἀδναϑίδ- 
ὕοῃ ντουρῃξ ἴῃ Ῥηςρηϊςΐα, ψ1}} θ6 βιυϊτοη ἢ ἔδαγ ἱῃ δη ςρά- 
ὕοῃ οὗ ἃ || [Δῖ6.ἁ Οζα, νὮοβε ροβί ἴοῃ οἡ 86 οάρο οἵ (6 ἀδδβεγί 
ταδῆο ἴὰ ([Π6 τηοϑί ἱπηρογίδηϊ Ρ]δςδ ἰπ ΞοΌ [ΒΘ ΓῺ ῬΑ βίης ἰοηρ Ὀείογα 
(86 ΡΒΠΠ50}Ππ68 ἀρροαγοά ἴῃ (ἢ 6 σου ΠΥ, δηα ἐχρ δίῃ 115 ϑυγνῖναίὶ, 
ψ ἢ ἃ Ρορυϊδέοῃ οἱ 3 ς,οοο,---(ΔΖα, Βα 5405, Μ1}} Ὀ6 αἰ τα Δ ΥῪ δηά 

δον ἢ ΠΊΟΓΟ ρον ΕΓ ΠΪΥ αἰοςοίοά; ἰξ σλαὶὶ δὲ ἐμ ργεαί απρμΐδ. Ἑκγον 
αἶδο, οὐ ἴδε πογίβογῃ Ὀουπάδτγυ οὗ Ρἢ 5014, γν}}} βῆαγα (Π6 ῥγενδὶ!- 
ἱπ σοῃϑίογΔΈοη, δέσσμ5ε ἐς ποῤε, (ῃῖ 18, ἃ5 [ῃ ς ι.36 οἱ [86 8384π|6 

νογὰ ἰῃ 15. δοῦ - που]ὰ ἱπάϊςαϊο, (6 ρῥἷδοα ἰο ψείοῃ ἰξ μ85 Ὀθθῃ 
Ἰοοκίην ἴοῦ βυρροτσί, χαῤἧ δέομ ῥμὲ [9 σπανιε. ΤὨΪ5 15 οἰ δ ΥΙ ἃ γεί- 
ΘΓΘΏςΘ ἴο ΤΎΓΟ, ΜὮΪΟΝ ΠΏΡ]165 ἰμ4ὲ [86 οἰ γγᾶβ ἰἱπ δ᾽ ποθ τὶ 

ἘΚτοΩ δπα ὑσγοῦδὈΥ στ (Π 6 οἴδογ οὐἐ65 οὗ Ρἢ 1504 τ μδη 1 τνὰ5 

νυ. ΤΟ ἴθδγβ οὗ [[1686 σΟΙΏΠ {165 Μ01}} θ6 γα] 5οά. ΤΆ ογῈ 
ὁλαὶ οεαϑε ἰο δὲ α κὶπρ μ σαζα; ἰὶ ΜΠ] οϑς 1[5 ἱἸηδορεηάδηςε δηὰ 6 

ἱποογρογδίθα ᾿πίο 8 ἴδγῦζεσ ρος] νἢοϊθ. Α 381} σοσβὲ ἰδία 15 ἴῃ 
βίογα ἴογ Αἰ ετὐζοίοῃ, ἴον ἴἰ σλαὶΐ ποὲ γοριαΐμ, Ἐ οὐ Ὀσίίος, σλμαϊ ποὲ δε, 

(δὲ 5, 5“λαἱ οδαδο ἰο δε, ἱπμμαδἠεοα.  Ὑθαβ6 ἴνο 11π658 ὈείγαΥ (ἢ 6 
ἰμῆποηςς οὗ Απηο5 (τ); Ὀπὲ (Β6 ογάοσς οἵ ἰπουρῆε 15 τονογβοά, ψ ἢ} 6 
ΟΖδ 848 (ΔΚ (6 ρἷδοα οἱ Αϑῃϊκείοη, δηὰ Αϑῃκοίοη [μαι οἱ Α53ἢ- 
ἀοὰ.---δ. ΤῊυβ ἴδ πο τηδηϊοη ἢ45 Ὀδοῃ πηδάδ οὗ 4 «λάοὔ, ποχὶ ἴο 

6 Ζὰ [86 πιοϑί ἱπηροσίδῃηϊξ εἰν οὗ Ρἢ1]1516, Δη ἃ ἔδηηουϑ ἴοῦ μανίηρ ἱπ 
(ῃ6 βϑονθηί σομΌΣΥ Β.Ο. 5Βυϑίαἰηοα (ἢς ἰοηραϑβί (27 γ68 5) βίδα οἢ 
τοοογσά.Ζ Τῆς ρῥγεαϊςἄοῃ τι τείογεηοα ἴο ἱξ Ὀθοπ 8 δὲ [86 δηά οἵ 

[86 ργεςθάϊηρ νογβα, οὕ γδίογ, ἰἰ δηά (86 ἰδϑί ἔτγο οἷδιι568 οἱ [86 Ργϑ- 
Ἑοοὐϊηρ νοῦβα βΒῃου]α ἢανα θθθῆ στουροα τοροίδμογ ἴῃ ἃ νεῦβα ΟΥ̓ (ἢ τ- 
βεῖνθβ. ΤῊ Ϊ8 οἱ ἵν 18 ποῖ ἰο Ὀ6 ἀδβογίοϑα ᾿ἴἶϊο Αϑῃκοίοη, ναὶ 115 παίνα 
ἱπῃδ δηΐ8, οὐ [μ6 Ὀείζες οἶ455 οὗ ἴῃ, ἀγα ἴο 6 γορἰδοδά ὈΥ΄ ριηο"- 
εγεὶς, 1ϊ., α δασίαγά. Οὐ. Ὅτι. 23... Ἡρτγο, ΔΡΡΑΓγθηΙγ, ἰβ δῇ 4110- 

4 930 ΗΙ., Εν., Βυγζετ, Βτά,, αἱ αἱ. ΤΊΣ. τ2ῖῦ 76. 1γ} φοἱδ. 9 ἘΣ, 705, 
Ζ (. Ἡετοάοιυς, ἰδ, 19). ειτίο ευσσο5ι5 (ἢδι τι ΐ8 δίεχε ἰοοῖς ρίδος ἀυτίης ἴῃς ϑογιδίδο ἰῃ» 

γρδοίοο δι τορεεδε: ἴῃς ἰοης 5ισυψοίς ἰδ πο Ῥεδιησνειίοδυδ 1 ὅτε ἀείοαιϊεά ἐδ6 ὑαζθα- 
τες. ΗΣ. ἢ. 331}. 
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βίοῃ ἰὸ [86 ἀοσίογογδίοη οὗ ἴ86 ρορυϊδοη οὗ Ῥαϊεβιίῖηα ἀυτίηρ δηὰ 
αἴϊεγ τς σαρενἼγ, 45 ρἰςιυγοά ἴῃ Να. 1.32 ἴ", οὐ 186 πιχοά οδαγ- 
δεῖεγ οἵ (86 Ρθορὶςθ τὰ σοῦ [6 οουΥ δαά Ὀδ6οη οοἸοηϊποὰ ὈΥῪ 
(5 ᾿ΟΠαιοτοῦβ. ὙΒΟγα [Ὁ]οννγ8 ἃ βίδηζΖϑ, ΟὨΪΥ (6 βγϑὶ ᾿π6 οἵ 
ΜΠΙΟΝ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴῃ (18 νεῦβθ, ἀδβϑοσ θην ἴῃ6 αἰβοὶρ! πη ὈγῪ ψπϊςο ἢ 
Ὑδνο ρυγροϑ6β ἴο ὑγερᾶσγε [86 γοπιηδηΐ οὗ ἴῃς Ῥἢ1]15{1Πη65 δηὰ 
(δ εἰν ϑιοοδβθοῦβ ἴοσ ἱποογρογδίοη διηοηρ ἢἷ8 ρθορίθ. ΤὮ6 ἰγδηϑὶ- 
ἄομ ἰβ τηαγκοὰ ὈΥ ἃ οὔδηρε ἴγτοπι (86 (Ὠγὰ ἰο (86 ἢγβί ρϑγϑοι. 
Τῆς ὩῊΪ 1, 82Δγ8 Ὑδημσε, ἀδείγογ ἐπε ῥγίαε οὐ δε Ρ᾿  ἐδεμες; ποῖ 

ΔΩΥ οὐ]οςὶ οὗ ψ ϊςἢ (Πογ Ὀοδϑὲ (Απι. 87, θυΐ ἃ ἀϊδροκίοη ργοπιρί- 
ἵῃρ ἴῃοτ ἴο ἔο ον [Π6 “ἀενίοεβ δῃὰ ἀδβίγοβ᾽ οἱ (Ποὶγ οσῃ Ποαγίβ 
τὶϊπουϊ τοΐεγεησε ἴο ἴῃ 6 ψ}}} οἱ Ὑδηνεῦ. Οὔ. το" 15. τό 76. 12) "", 
εἰς.---7. ΤΠ πον ἱΑ ὐδηΐβ, ἴΠ 6 ἀδϑρ βθὰ τηοηρτοῖβ, τ 1} ποῖ Ὀς 
οἵ (18 5ρί τ, θυϊ ΜΠ] συθϊέ ἰο ἢανο Ὑδηνεϊ γέριουε ἐκεὶν δίοοά 
ον ἐμεὶν νιοιδδις, [Πα 15, ἰογἱ ἃ (Πδτ ἴο εδι Ὀ]οοά, ψῃ οι ἴδ 6 Ηδ- 

Ὀγοῦγβ ΈΓῈ οομηδηάοὰ (Ὀί. 125 5. 12) ἴο “ΡῬουγ ὑροη ἴῃς στουπά 
|κὸ τδΐοσ,᾽ δυΐϊ ψὩ]ϊοὶ ἱξ γνγ85 [86 οσυδίοτῃ οὗ [6 ΡὮὨ 15 Ππ65 ἀπά οἵδοσ 

Οδη 165 ἴἰο οδὲ ἢ (ἢ 6 65} οἵ (δ εἷγ βαογίβοθβ. ((. ΕΖ. 2,235. Ἠς 
11 4190 γτείηονο ἐλεὶν αδοπή παίίοης ἤγοηι δείπυεοη ἐπεὶ ἰφείϊ ; ἰὮ656 

Δὴοοιϊπδίίοηβ θείης δηϊπ)415 ἰογϑ άθῃ ὈΥ͂ [86 Μοκβαὶς ἰὰν (Ὁ. 
1415 5.1,ν. τι 5.), σι ςἢ 8458 ἀοχβ, βυσίῃμα δηὰ πΐσο, πο ἰμ 6 ΡΕ1- 
15:68 ΒΟ] ΘΕ ΠΤ 65 58 τ Βοδά ἴο {μεῖγ [4156 σοάβ δῃά δε δἱ (Πεὶγ [6β- 
γαϊ5. ((Ἷ}΄ 15. 6ς' 66᾽- 1͵; ὙΠ δραπαοηπιδηΐ οὗ βϑι:ςἢ τχϑαίβ, ψΠἢ 
811 (πδι 1{ 1Π10}165, ΌῪ (86 ῬὮ:15Π65 15 (ἢ σοπαϊ οη οὗ ἰμοῖγ οοῦ- 
ἄπυδηςο ἰῃ ἴῃ ΗοΪγ 1,8δηἀ. Ἡνίηρ δοςερίοα [815 οομϊ ἴοη, ἢον- 
ἜΥΟΓ, ἴΠ6Υ Ψ1]] Ὀ6 δηγο θα διθοηρ (ἢ 6 σῃοβθη Ῥϑορῖὶβ. Οὐ “" 83. 
Υεα, 54γ5 (ΒΞ ργορβδεί, γεϊυγτΐηρ ἴο (86 [Π|γτὰ Ραγβοῃ, δη δρρ  γίησ 
ἰο ἴ656 4116}8 ἃ ἴσγηχ [0}} οὗ (6 ἰολάογεϑβὶ οἰ σηίΐίδοδηςς, ἐλεν τλαὶὶ 
δεοονα α γεριπαμὶ ἰ0 Ομ Οοά. 

“7υδὲ 85 ἴῃ ἴδ οδ8ς οἱ [διδεῖ, δος {πὸ δὰ Ὁγ ἴδε Ῥδηδιν οἱ ἀεροσίδιου 
Ῥεεη πίἰηηονεα, οἰεδηδοὰ δηὰ τοθηςά, ἴσα σεγηδίπος ὁ τεϊηηδηῖ πὲ ΟἿ 
ϑεῖνεβ [εδονδὶ ἐδιιπξυγ, 80 δἰϑοὸ ἴῃς ῬὨἰίκἐἷἰπα Ῥεορὶς, πβεη 1 εβονδῆ᾽ς 
Ῥυπίεινε νἱ ἰδίου δδς5 Ῥαδδεὰ ονεὲσ ἔδοια, τῇ] ἢοΐ Ὀς ἩΒΟΙῪ δηηἰ διὰ, Ὀυὶ 

βυγνίνε ἰῃ ἃ τοτηηδηΐϊ οἵ ἐἰΐϊβ ἔοστηοσ Ὀεΐης, δηὰ ἰηἀδςαὰ ἃ τοσηηδηϊ ἴοσ 16γδοὶ 8 
Οοά; τυ ἴῃς ῬΒΠίοἰἶη65 αἰϑὸ πὶ] τη Βανε Ὀεοοιης α ἩΠ|ΪΟΙΥ δυθσαϊεεῖνε 
δηὰ δςοιίνε δεῖνδηὶ οἵ [ἐμονδ.᾽" ἘΚ δδ]ογ. 

«ὑπ εῦ ΑἸἰεχδηάος ἰοοῖς Οδ26, ἰδς τηε οἱ ἴδε εἶἰν μανίας Ὀεεῦ κε, “ ᾿Ὧε οοἱά ἰδ τοῦοο 
ἰίο εἰανεῖν διοὰ τερεορὶεἃ (ἢ εἰἰν ἔγτουλ ἴδο ἡεϊφουγίης δες ετ." (ΟἹ. Αὐτίδηυ, ἰδ, 2). 
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ΤΏσδη ἴδ ογὸ τ] θ6 ργθϑθηϊθά δηοίμογ ἰηβίδηςο οὗ ἃ ὑσοςθββ ΠΊΔΗΥ 
{π165 τερϑδίθα ἴῃ ἴῃ δαΥν Ὠἰβίοσυ οἱ [6 Ηδῦτγονβ; ἴογ ἴῃ 6 ῬΆ]]- 
5 1η 658 «λαἱ! δὲ ἰδέ α Γαηῆΐν ἐπ συ μάαΐ, ευεη Εκγον ἰξε (ἢ “εδμείίες, 
186 7ονυ 51:65 θείης [86 ΘΑ ἱΠ ΠΑ  ἰ ιη5 οὗ [ΘΓ 56! οτη, 0 6ΓῈ 
ποῖ ἀεβίγογοά, Ὀυΐϊ στγδάυδι!ν δρϑογθθὰ ὉγΥ μος Ηθῦγον οοη- 
αυσζοῦβ. ΤὨδ ῥγορἤοῖ ἀοοβ ποΐ 884Υ ψῆδί Ψ1}]] θδοοιηα οἵ (ἢ ς 
ΒΌΓνΙ νην ϑγτίδη8 δΔηα Ῥῃοηἰςΐδη5, Ὀὰΐ 6 νοῦ ΡγΟΡΔΌΪΥ πᾶνε 
δαπν 6 (ΠΒδπὰ ἴο (86 5816 ρὈΓΝ] ]Θ 65, οἡ (6 βᾶπη6 ΤΟΙ ΟΠ 5, 85 
(86 ῬΠΠ501Π 65. 

8. ΤΏὮε ρῥἰαίη οἱ ΡΒ: 54 ἰὰγ ου (6 τους Βοίνγθοη Εαγυρὶ δηὰ (Β6 
ΤΕΖΊΟἢ5 πογίῃ δηά δαϑβί οὗ Ραϊεβξη. ΝΒ η, ἰμογείογα, ἔθ ογα γᾶ 
ΨᾺΓ Ὀείνψοεοη Αϑβἰα δηὰ Αἰτγίοα (86 ἀγιηῖ65 οἵ (ῃ6 οοηίοπαϊηρ ΡΟΥΨΟΓΒ 
Ραϑβϑϑοὰ ἴο δῃά ἔγο ονοζ ἰΐ, ϑοπγδίπηθβ πηδάδ 1 [Π6 8ςεπα οἱ οΟὨΗ͂Ιςί. 
Αἱ 5υςἢ {{π|65 (6 Ηεῦγενϑ βυβογεα ΟὨΪΥ 1655 [88η (86 ῬὨΣ 1 5.1Π 65. 
[τ νου]ά ον ἀθη!ν μαναὰ Ὀθθη ἴογ (μεὶγ δάνδηίαρε 1 [1Π6Ὺ δὰ ὑδϑη 

.Β.ΤΟΩΣ ΘΠΟΙΡὮ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἴΠ6 ΔΡΡγοδομαβ ἴο (86 ρἷαίῃ δηὰ Πο]ά 
(δθπὶ δραϊηϑί 811 οοβεσβ. ὙΤΠο [οὖν θε]ενοα [μὲ ΑἸοχαπάσον μδὰ 
Ὀ6ΘΏ γαϑίγαϊ "θα ἴγοηι δἰἰδοκίηρ ἴδ Ὀγ Ὑδηνεὶ, ἀπά (Πδὲ ἢς οοὐἹά 

ΔΙΑ γ8 ὑζοίεοίὶ ἴἢθ. ΤῊΪΐβ νογϑα νψὰ8 δα ἀδθά ἴοσ ἴῃ 6 ρυγροβε οἵ 
εἰνίηρ ἐχργεββίοη ἴο ἃ ργενδι ηρ [41 ἃ8 νγν6]} ἃ8 Ὀσησίηνρ (ἢ 6 ρσορῃ- 

Ε(Υ ἴο ψϊςἢ 1115 δίίδομ δα ̓ ηἴο οἴοϑοῦ ΒΘΥΤΊΟΩΥ 1} ὨἰδίοτγΥ. Τῆδη 
οἱ 1, ὙΔΏ οἢ 8 τηδά 6 ἰο 540, ἐμοαηεῤ οὐεῦν ἀραΐγδέ η;ν ἤἄομδε, απ 

ομέῥοοί, ἐμαὶ πομς ἸΟῪ ῥά55 ἰ0 οΥ ὕο. Τἢδ νογάβ Ὀοίγαυ (Ποἱγ 56ς- 
ΟὨΔΙΎ οτσίὶπ, ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ {Πεῖγ ῥγοβαῖς ἔοστῃ, θυ ὉΥ (Βεῖγ οοη- 

ἰοηΐ; ἔογ [6 Κίησάοτῃ ἀδδοσ θὰ ἴῃ ν. 15 σου] μαγάϊγ πϑοὰ ὄνϑὴ 
Βσυγαῖνε ογβοδουβ. ΤΏ τροβί βἰρηϊβοληΐ (δἰπρ δρουΐ (ΠοηΣ, 
Βονδνοσ, 15 (ἢ 6 ρῇγαϑα ἢ.) λομδο. Νοῦν, [Π6 Βουδε οἱ Ὑδηνεθῃ 15 

ΦοΠΟΓΆΪΥ (Π 6 δ ρ]6 δὲ Τογιβαίοα. (Ο. τἶδ 27, εἰς. [π Ηο. 8' οἷ᾽ 
πὰ 76. 1τ275:, Βονονοτ, ἴξ 15 [6 ΗοΙγ 1,δηΔ, δηά βἰπος 88 δυῖθοσ 
οὗ [88 χίοβ8 οἰθαῦ δ45 ἴῃ τοϊηά ἴ[Π6 ρῥγοϊθοϊοι οὗ [86 ρθορὶ]ε γαίεογ. 

[84 (86 βαπείυδιγ οἱ Ὑδηνεῖ, (Π18 ϑθοιη8 ἴο Ὀ6 ἢ δὲ 18 Π6γα πηδδῃΐ 
γ ἴ. Ολ [ἰδῖ]5 ϑυρροβιοη (6 ποχί οἴδυ56, 50 5λαὶ! ἐΐεγε ποὶ ῥα55 
οὐυεν ἐμδηι ἀραὶ ΜΝ Οὐ ῥ,έ"δοῦ, ὈΔΟΟΠΊΘΒ ΤΏΟΓΘ ἱπ|6}}}ρ01}]6. ὙΠ6 ῥγο- 
ποὺ ἡΐορ τείογϑ ἴο [86 ῬΘΟΡΪΙῈ οὗ (86 ἰαηὰ δῃηά (86 ψ 016 οἷαιιθ6 
ἷ5 Δ 4538ΌΓΔΠΟΘ ἴΠδὲ [6 Βαγάϑῃϊρ8 τις [86 768 δᾶνα δηάἀπγοί 

Φ]0 : Κ. οὗ ἰδεῖς ἰδ α ἀϊβετει, Ὀυὲ ἰεδ8 γεοῦδῦϊε, τερεεθεο Δίου οὗ ἰδεὶς οοὐαϊέου. Ο. 

ἮΡΘ., τεῦ. 
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ἔγοιαῃ ἰδαὶγ γῖναὶ τπηδϑίοτϑ ἃσ οηὐδοά. (Οὔ 7]ο. 4,317. [ἰ ἰ5 [ῃ686 
Βαγάϑβῃίρβ ἴο ψῃϊο Ὑδῆν ἢ γείογβ ψἤθη πα δα άς, 07 ποιὺυ πανε ] 

δέῃ ἸδὮν Ἐν ἐγε5. Οη [πες τεϊδίίοη οἱὨ (ἢ]8 νϑῦϑε ἰο ἴῃ ϑυδ]θεῖ 

οἔὗ (δε ἀδίε οὗ νν. 7, 566 Ρ. 253. 

1. κποῸ] ὦ, λῆμμα; Ἠ, οπις; (Ὁ οὐχῦ.. Οη (δ νδσίοιΐθβ οὗ οοηβισυςξοη, 
8462 Κ. 0515. οὶ ΡΥ. 311 15. 13.--ὙὙ1}} ΦΝΒ, Σεδράχ, ΦΛΩ͵ Σεδράκ; Ὀυΐ 

ΒΟΙΠΊ6 ΓΌ755. Βανςε ᾿Αδράχ, «150 Αᾳ. Σ Θ; ὦ, κου, ἐλε δοιίς. ϑιδάς"᾽ 5 ῥσο- 

Ῥοβ4] ἴο σερεδὶ (6 πᾶσὴθ 1 ἢδ5 δε αἰδβουπδοα ἴῃ [ῃς σοπιπηθηβ δηΐ, 

ἴοσ δῖ βεὸπὶ ροοά τγοδβοῦδ, γεὐεςιε. ῬὍῆε ἐπιεηἀδίίοη βυρσροκίεα ὃγ 15. 
974 τοαυΐγεβ (ἢς ἰπβογσίοη οὐ 50)}) Ῥαΐοσγε οὐ δρ᾽ τεσ ὙΥΤ γΝ3.---Ἴ Π}5] 
ὦ, θυσία αὐτοῦ -- Ἰγπ)», ἃ 5Ξετίουβ δαϊ πδίυχαὶ εἴτοσ, εχρίδἰποὰ ΕΥ̓ ἴδε 

ἀΌδεηςς οὗ νονγοῖὶβ ἴῃ (ἢ οὐ ρὶπδὶ ἱεχι. ὙὍΈε τεδαϊηρ 18 ἑογυϊ θη Ὁγ ἴῃς 

Τηδαϑῦσε, Ὡς τεαυγεβ (μαι (15 τοσὰ πᾶνε ἴνο Ὀεδίβ. Οὐ. ν. ".- 
ΟἽΝ Ὁ σιν] ὙΒεθεῈ νοσάβ ἢανα ζΈΏΟΓΑΙΥ Ὀδαη γεπάογεά ἴῃ οπε οὗ ἴνο 
ψαγ8. ΤΒε ἤγϑί ἰ8 (μαι οἱ Φ (Κ ἴ“, τυ! ς ἢ πιαῖκεβ (μθηὶ τηοδη ἴδαὶ Υ᾽ αλιοεΐ 
δαίᾳ απ ἔγέ οπ μα" ΟΥ Ξοιλείϊηρ ἐαυϊνα] επί, 80 Ογγ., Οτοί., ἀς ὮὉ., Ὀσυ., 

Μδσγοκ, Ρεμι., Νεν., Εοβοητῃ., Μδυ., Ηἰ., Ἐν., Βυγρος, Κα., Κόι., Εσυ., 

ϑι8., νε., Νον., ΟΑϑι,, εἰ αἱἥ. ΤῊ τεπάογίηρ, ἢ 1 τόσα ΚΤΑΤΏΓΉΊΔ ΓΙ ΔΠῪ 

υκύβδρ!ςε, νουἹὰ ποῖ 5 [ἢ ςοπηςοίοῃ; ἴογ, Ἔβρεςία!γ 1ἢ (Ὡς ποσὶ εἶδυς 

Ὀς τεϊαδἰηςα, 1 τνουἹὰ παίιυΓΑ ΠΥ ̓ ΤΩΡΙΥ ἃ ἕανουγδο]ς διἰτὰἋ46 οἡ ἴδ ρατί 

οὗ Υδῆπε, 8116 (ἢς ἴοης οὗ (ΠΕ ΡΓΟΡΏΘΟΥ 15 ἔοσ ἴῃς ἔπιε θεῖς ΠΟΘΈΪς ἰο 
6 σοηθ!εβ. Τῆς οἰδεσ γτεηάεσηρ, ἐσιυαγά Υ᾽ αλτυεῖ ἐς ἐδ δγε οἵ Ἰμαπ, 

ὩΔΙΊΕΪΥ, ἰηῃ δαογδίίοη, τυ] Ὦ 15 ἑανουτγεοα Ὀγ 7ετ., ΑΕ,., Ἀδ., Κι. (δὶ., ΒΙα., 

ΕΙΌ., Ηἀἁ., ΚΙΙο., Βτά., Ρα., εἰ αἱ., ἰα σταυηπδιο Δ }}ν ϑουηονἣδὶ 1655 οὔ- 

ἠεςοπδθ!ς, Ὀυζ 1 18 80 ἐογείζῃ ἴο ἴῃς οοπίοχί ἰδὲ ομδ τηυβῖ οἤοοθς ὃ6- 

ὕπνεοη γε]οςηρ 1 δηαὰ Ρχοπουηοίηρ [ἢ τ ΒΟΪς οἰαυβο οὗ ϑεοοπάδιγ ογὶρίῃ. 

ΠῚ, Βονγονεσ, ἃ8 Ὧ845 Ὀδεη 5βονη, [86 ποχί ᾿ἰπα 5 ἃ ψίοβϑ, [815 ομε γχυϑί δῈ 

τοίδ πο ἴο οοπιρίείς ἴῃς πιοᾶϑυγο. [{ Μ1}} ἰπεγείοσε Ὀὲ πεοοβϑδτυ ἴο 

δαορί [ὃς εππδηἀδίίοη οὗ ΚΙ]ο,, ὈΝ ΥἽΡ [Ὸσ ΟἽΝ 15}, ὈΠῈ] ἃ Ὀεδτίοσ 85 θθδη 

βυχρεβίοα. ὍΤΏοβε οὗ ΜΊΟΝΒ. (ΟΝ 1») δπὰ Β4}} (ΟἽν Ὁ7) ἃσὲ 1655 δἰῖσγδο- 
ἄνε.- Τα τί ο 8] βοβοτηθ οὐ ψΒΙΟὮ (6 τεβί οἵ ἴπ6 Ῥσορθῇθου 5. οοη- 

βίγυοίοα τοαχυΐγοβ ἴῃδὶ (ἢ 5 νεῦβε δηά ἴῃς πεχί ἰοχεῖμεῦ ἢδνα ΟἿΪῪ 5ἰχ [ἴπ65. 
1 15 [πογείοσε Ὡθοθβϑδυυ ἴὸ Οὔ Οης, δηὰ 5'ηςς, 85 Ὧ85 Ὀδεη 5ῃονῃ ἴῃ 

[Π6 οοπησηθηΐβ, (ἢ 6 1451 οὗ (8 γεῦβα ἰ5 ϑυρεγῆυοι, ἰξ 5 ([Π6 οης ίο Ὀς 
οπηϊο.---2. ΓΌη] ΦΚΒ, ἐν Ἐμάθ. ΟΦλΛΟ, Βοτενοσ, ουαϊὶ [δε ῥσερ., δηὰ 
ΤΙ ΒΌΥ, βΐπος (ἢ15 ἤδπιο, |κΞὸ (οσὶίπ4}) τ οὗ ἴῃς ρῥγεςεαϊηρ νεῖβς, ἰβ [86 

δυῦ)]εςὶ οὗ [6 βεηΐεπος, δηὰ ποὶ (ῃς οὐ]εςὶ οὗ 8.3 ἴο Ὀς βυρρ!!ςὰ.---ὅ2)}] 
ΤΒε τεῖ. 15 ἴο ὃς βυρρ ἰεά. Οὐ 6 68.}165.1 ὁγα), Ἡουδ. που]ὰ τά. πιγίῦ3.3, 
ἐν ἐς δογάεν.----ἹἹ] ΤῊς διυτηθηΐ δραίηϑὶ (8 ἤδτης τη 5 85 (οἰ ονσβ: ΤὨΣ 
Ἰΐης 18 ονοσβ]]εὰ. ὍὌὨδ νΌ., θείης βἰησυαγ, τοαυΐγεβ Ὀὰϊ οἠο βυδ᾽]εςῖ, δηὰ 

5ἷ'ποα (ἢ18 οὔθ ἰδ κβ ἃ οοηῃεοςῖνο δηά, τ σθονοσ, 15 ΘΠ ΌΓΟΙΥ ὉΏΠΘΟΟΒΒΑΤΥ, 
τ τηυδί Ὀς ἴδε ρ͵ο55.---ΟἹ "5 ἴῃ [06 5Βεηϑ86 οἱ ἐκομρᾷ, σ΄. Μὶ. γ3; ΒΏΒ., ἂτί. 
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2, 2, Ὁ (δ).---Π05Π] ὦ, ἐφρόνησαν - ἸῸ5Π πΕΙσΙ Ὗ6., εἰ αἱ., ἱχηοτίηρ πηεῖ- 
τὶςαὶ οοπϑἰ ἀΘσδ ἢ 8, τεζασα 85 ἴῃς οσὶ ίηΔ).---8, ὝΣΌ ὋΣ] Α ροοά ἜΧΑΠΊΡ]ς 
οὗ ῥσοῃοχηδϑίβ, {πὸ 7 07χε α ἰσιυεν.---Υοη Φ ΛΟ ἰῃβοσί (με νΌ. συνήγαγεν 

δίζεσ (ῃε ςοπηπεςᾶνε, Ὀυϊ [ΒΕΓ 15 ὩῸ σοόσὰ οσ Ομ ἴῃ ἴῃ ΟΣ ΚΙ ΠΔ].---. 5).»] 
Ιο Κοηῃ. 1|58., 8πα ΙΏΔΩΥ ΟἰΠεῖβ ΤοΟἸ]αιδαὰ ΌΥ ἀς Ε., τά. πγην, τῆς ἢ, 

βίηςς ἴῃς ψοσὰ δεσγὲ ἑουμα ἄοεβ ποί οσοὺγ εἰβενβεσγε ἰῃ (Π 656 Ἑμδρίετβ, 

ΤΩΔῪ ΜῸ6]] Ὀε (πὸ οτἱρίη) τεδαϊηρ.- Σ ] [ἢ τὰς Ἐχργοβείοη Βοσα υϑεὰ (ἢς 

ΨΟΓᾺ 5665 ἴὸ δᾶνε Ὀδεη ἀεβηΐϊίς τψιουΐϊ (ἢς ἀτί. Αἵ δΔὴγ σϑῖε (ἣἢς τί. 

ἷ5 Αἰ να (ς 1.) οσαἱτιοὰ. (Οὐ. τοϑ.----Ὁ2] Τῆς ροβίοῃ οὗ (815 τοσζά, ἱπ- 
ταβαϊδίοϊυ αἰΐοσ (6 νῦΌ., ᾿παϊοδίεβ (μδὲὶ 1 νγὰ8 ἱπίεπαάθά ἴο σλασῖξ, ποῖ (ἢς 

Ρἶδες τολεγε, Ὀυϊ ἰ[ῃς οπε τυλίδεγ, ἰῃς ττεδ! ἢ} Μ11}]} Ὀς βυϊδη. 
δ. κ΄. “ΠΒῬ ϑοπηεπηεβ ροϊηϊεα κορ, τὶ ἴδε δοςσεηῖ, τ ΒΟ ἢ ϑθατηβ ἴο να 

Ὀδοδη ἰσότη ἑογιχατζά, ἰῃ [8 ςᾶ56 85 ἰῃ αη. 418 Δηα ΜΙ. γι9, ἴο ἀἰπΞισθουῖς 

1Ππ ἐπ ρ 815, 511} οὰ (δε υἱεἰπι4] ΤῊΣ ἔοσμι ἰ5 ᾿υβδῖνε, Ὀυϊ (ἢς τις οὗ (ῃς 
δἰ πυρὶς ἱπιρέ. οὗ [ς ςο-οτάϊπαῖς νΌ., πῇ βυχρεβίβ ἰδὲ ἔπε βἰσηϊβοδηςς οὗ 
1}}}5 ἔαςϊ ταϊσῃϊ δδϑὶϊγ Ὀς ἐχαρρεγαῖεα. Ῥεσῆδρβ (815 ἔόστη 88 σῇοβεη ἴῃ 
ΔΗ οΙΡΘἝοη οὗ ἰῃς ςο-ογάϊηδία Μ᾿ Ό, ἴῃ οΟἴΠΕΣ νοσάβ, ἔυση 5865 ἀποίπεσ εχ- 

ΔΙΆΡΙε οὗ Ρδσοῃοχηδϑία. Οη ἴδε ἔοστι δηὰ δοςοεηῖ, 5εῈ ( εβ8. ἢ 175.6.ὄ ΚΚ.» ὦ) 
δὰ 17. οῃ [Π6 τησδηΐϊηρ, (65. 8109. 5 ὦ), Βδ.5Ἡπι. τ, Ὁγ, ᾽68,.--π 21] ἘῸΓΣ 

3, ἔσοπι 2. (7. 6ε5.}16.. ΗἸρΡΏὮ. ἴῃ ἴδε 5εηβ8ςε οὗ 04]. Εογσ οἴδεσ ὃχ- 

ΔΙΏΡΪΕ5, 566 ΙΟΡδ' 1 115 1210 χ45,-- 02] Οὐ (Β6 νος] 5δοη --- ἔογ., 566 

Οεα5. 89. 5; 1.2 ὦ) Κ. Σ ὦ), ἵνα, τάβ. πΌ 30; δἷἰϑο Νον., σάϑιῃ., δυΐ 

Μασ 7υ5}}} οδ]ες!8, ἰμαϊ, ἴη νἱεν οἱ 15. 20) ΄., τ βεγε (Π6 58της ἔογτγῃ ἰ5 

[ουηά, ἴῃοτα 18 ἢο ψΑΙΤδηϊ [οσ ΘΙ ἀΔΈΏΟΩ.----Ν}] Νοῖς (81 τὶ ἢ Ὀ6- 

δἰπηΐηρ οὗ (ἢ ἰΔτῖος ἢ} οὗ [δε ἀουδὶς (τἰβΈς ἢ (δε δυΐδοσ γεϊυγηβ ἴο 1(ῃς 
ΤΕΧΌΪΑΥ ὑϑᾶρο 1 τείεσεηςς ἰο ἴΠ 6 ϑυςςεββϑίοη οὗ νῦ03.---3 9] Ηδεγα ρΡ85- 
εἶνε. (7.15. 139 76. σγ5. 5, εἴς, [{15 ἃ ἰδῖς ἰϑᾶρε, ἔγεαυεηῖ ἴῃ ἴΠε Μ|5ἢ- 

μ8Δ. (ὐ. Ἡοϊζίηρεν, ΖΑ. τᾶ88ο, τς; Κῦ. 5, Ορ. ν. 5.284. 125 1419, 

--6. Τῇε ἄγβὶ οἶδυβε οὗ (ἢ}58 νεσβε, 845 Ὄχρίδίηδα ἰῃ ἴῃς ςοζωχηεηΐβ, θ6- 

ἰοηχε τ ἴῃς ἰαϑὶ ἵνο οὗ ν. 5. ὙὍδΒα τηοηὔοῃη οὗ Αϑ8Πάοα 15 ροβίροηεά ὈΥῪ 
(ἢ βοοοηά γεΐξεγεηςθβ ἴο σ8Ζὰ δηὰ Αβϑῃκοίοη, (μαι 1 πιᾶῦ δἱ (ἢς βδπς ἔπιε 

εἷἶοθς ἴδ δπυπλ Δ ὔοη δηᾶ {πῸ ἀουδ]ε {ΓΙΈ Γ ἢ ἀενοίεά ἴο ἴῃς οἰ[165 οὗ 
ῬΒ15[18.- Ὑ80} Α ςοοἸ]εςνε, ἔτοπλ Ὑ, δὲ δα; Ὠδηςς βοιμεϊδὶηρ νἱὶς, 

ςοηςοιΡΈΡ]ς; (Ό, ,)3ο σΒε. σὰάβ. τ, Α535. ρήματά, ἰαα- αίδενεν; ΕΒ. 

Ατὶ. δογίδε, ὃ 4.-]. ἸΛΔΟΣ] Ηδγα Ὀερὶπβ ἃ ΠΟῪ 5ίδηζα, (Π6 [δϊγτὰ, οἡ 

(δε ῬῈΣ 5 ηε5 85 ἃ ψἘΟ]ς6.--- 0 Ὁ} ΠῚ, δ5. ἴῃς υϑὲ οὗ χρῶ ἴῃ [86 πεχί 11πῸ 
σοῦ α ̓παϊςδῖς, ἰῃς ὈϊΪοοὰ ΒεΙο τηθϑης 15 [δι οὗ δΔηΐπ)α]5, [15 15 (ῃ6 ΟὨ]Ὺ 

Ρἶδες ἱπ το ἢ ἰδ Ρ]. οὗ ΟἽ 5 υβεά ἴῃ (δὶ 86η88. Ὑεἰ [Β6γὰ 15 0 8Ρ- 
Ρδσθηῖΐ γθαϑοὴ ΜΨΆἘγΥ 1 5Βου!ὰ ποῖ Ὀς 390 υϑεά, ἐβρϑοΐδ!ν 1 (ἢς τυτῖοσ τ ἰβη θα 

ἴο σον Υ {δε ἱπηιργεββίοη ἰπδὶ {Πετὰ ττᾶϑ 8 ἰγρε συδηῖ Ὑ ἔγοπὶ ἃ ρτοδῖ 
ΠΌΤΟΥ οὗ νἱ 5. Ῥεσθδρϑ, βόνγενεγ, (ἢ οτὶσίμα] τοδαϊηρ τγὰ5 12 ἃ8 
ἴη Κεηη. 30. 866 6150 , σι ϊς ἢ ἴῃ εἰσ οὗ (ἢ εἰενεη οα865 ἰῃ τ] ἢ [86 
ΡΙ. οεοσυΐβ ἱπ ἴδε Μίηοσς Ῥτορβεῖβ ἕο ον ἴδε ΗςΌ. Ιἀΐοπι, Ὀὰὲ ἴῃ [15 οης 

δδ5 (6 55. ΤΒδ 5[. 8 οο]εςῖνε. Ηδηςς [Π6 ψοσὰ 5ῃουα θὲ τοπάεσεα 
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ἐδμεῖν, τοὶ λἷς, δἰοοά. ἘδηοΣ δ]90 ἐλεν τεομῆ:, ἐπεὶ αδονεΐκαξίοης δυὰ 
ἐπεὶ ἐεείΒ. Ορ. ἘΝ΄.., νῆοσε ἴῃς ἰταηβίδίοσβ αν οὐβουζοὰ ἴδ βεῆϑβς 
ΟΥ̓ [ο]]οννίης ἴῃς Ηδεῦ. ἰάΐοτ. (". Οεβ. "1:5. 5 ὦ) ἈπαῊ ον] στε ΟἿ] 
ἴῃ [86 δεηϑε οὐ γον, )ογδίδδεη 7οοᾶ, Μ᾿ ΪϊοΒ ἀοε5 ποῖ οςουγ ἴῃ ἰἢς Ρὶ.--ὴῦνο] 

ΤΈς πουῃ, ροϊηϊεα 85 ἰΐ 5 ΠΟΓΟ, ΚΕ ΠΟΣΘΙΥ τροδη8 οὐέες, Ὀὰϊ, τ Βοη ἴδ 

Ῥγοῃουπορὰ ἴῃ ἴῃς 55., ἰἴ δἰτνναγϑβ οἰϑε ἤοσα Ὧ845. Μογσϑονοσ, ἴῃς τροδη- 
ἱπα οὐές δ τοὶ ἴδε οἠς τεαυϊτεὰ ἴῃ [δὶ οςοπηπεςἴοη. Ἡδπος Οτί. 
δηά οἴποῖβ τὰ, ηὔν9 ἴῃ ἴῃς 9εηδϑς οὗ ζανεΐγ. (ΟΓΓ. 7α. δ: χ 5. το!ϑ. πὶ 850 
58., ἵε., Νον., Μασγιὶ, Κι: -ὙἼΒε ἰδϑὶ ᾿ἶπο, 1κὸ ἴὰς ταϊγὰ οὗ ἴδε ἄτβι 

δίδῃζα, [845 ΟὨΪΥ ἵνὸ πνοσάς, δυϊ ἴῃς βεςοη 845 ἵτὸ Ὀεδίβ. (Οὔ. ν. 1.- 
νδη Η., Ὀδοδυβε ἢο (Ὠἰηκ5 (δ᾽ ἴῃς 8[8. ἴῃ 115 γοσϑῈ γοίου (0 ἼΟΌ, σοδῖ- 

ΤΑΏρε5 (ἢ 1πε65 ἰῃ νν. " ΄- 85 ἔο ονβ: νυ. 79 46 1.4 δὺ δυῖϊ ἴΠ6 Ῥγορδεῖ 
ΟΣ Βασαϊν οἶοϑα ψ]ὰ ἃ (τοδὶ οἱ ἀσδισυςιίοη.--- ΤΏ 5. νετϑςὸ ἔυ χη 5865 
δὴ ἰπδίδηςε οὗ ἴδ ΔΥ ἴῃ ψ Ὡς (6 ἰεχὶ ϑοπηθεσηθβ ἰοπὰβ 1ἰ56} ἰὸ ἴΒς 
ταοβὲ ἔδηίδβίὶς ἰτεδίτηεηῖ. Ηουῦρ. τόποις ὗν σ οα, δῃά ὉΥ ἃ εἰϊσῃὶ 
Ἑμδηξε ἴῃ "012" (012) ρσγονί 65 πὶ ψΠὮ ἀὲς σέσδίδ.---ὃ. Π2ΣῸ] Οτ. κι; 

8150 ϑοῖὴς 158., ἘΝ, δη ἃ τβηγ Ἔχοχείεβ. ΤΌΘ ῥσερ. βυρροβεὰ ἴο 6 σερ- 
τεβεηϊδα Όγ Ὁ 15 ϑοϊῃείης65 τεηεγοα οὁΝ σοοομπί οἵ (Ὦτα., Ηά.), Ὀυϊ ποτε 

{γεαυοην ἀγαΐηεί, οὐ ἴδς |κ6ὸ. 850 Βαδ., Κὶ., Μασοῖς, Οσοῖ., Ἐοβεηχη., 

Μαευ., Ηι., Βυγρεν, Κα., Ργεβ., Κυαὶ., Ἐυδ., νε., εἰ αἱ. Τι δεεπ5 Ὀεβῖ, 

Βονενοσ, ἴο γτεϊδίη [8ς ργαεβεηΐ ἰεχί, ροϊπεπρ ἱξ, οὶ νἱ ὦ Φ, πη) το, δῖ, 

85 ἶἴπ 1 5. 1412, π;τῷ. 850 Βόὅ., Οτί,, Κόδ., Βσά,, 8..., Νον.,θ, Μασί, 

σΑϑαι., εἰ αἱ.---Οὐ 39) 290, 5εὲ γ". 

(1) Τὰε μώωγε γμῖερ (ο᾽ ἴ).---Ἴ ΓΒ. οοπιίηρ Κίηρ 8 ἀππουηοοί, 
δηα δὶ οδαγδοῖοσ δηα πγἰϑϑίοη ἀδβϑοσ ροα; 4150 (86 οχίθηϊ οἵ ἢ 18 

κἰηράομῃ. 

9. ἴπ (86 ῥγδοθαϊηρ Ὀγορἤ ΟΥ, 85 οὐ ΙΔ} τυτϊτίοη, Πότ ννᾶ5 

ὯΟ Γαίδγοηςε ἴο {86 ἰοΥΓ ΟΥΥ οσσυρίοά δἱ Δηγ {ἰπ|6 ΌΥ (86 Ηεῦτεν. 
Ι1 νὰβϑ ἰδ κθῃ ἰοῦ σταηιθαὰ (δὶ ἰξ σψουἹὰ 6 τεβίογοα ἰο (δ 85 ἃ 

υηϊίοά ρϑορὶθ. ΤῊϊΪ5 ἱπ1ρ]165 [86 τεϑυρἤοη ΟΥ̓ [6γυ 88] 6πὶ οἱ 15 
δηοίοηΐ ΡΓΘ- 6 Π66 85 [86 ΠΔΏΟΙὨΔΙ οΔρὶϊα]. [{ 15 παίυγαϊὶ, (Β6γε- 
ἴογο, ἰῃδι μεγε (ἢ 5εθῆςε 8ῃουα Ὀς ἰαϊά ἰη [86 Ηοἷγ (ΠΥ, ογ, ἰο δάορε 
(86 διυιίῃοτ᾿β ἄσυτο, (84 586 5Βῃου]α τνοϊοοιλθα (ἢ 6 Ργοιηϊϑοα Κίηρ. 
ΤΕ ργορδοί δ᾽ἀ5 ΠῈῦ ἐαμὶξ, γ68, σδομ, ρὶνηρν υιγαϑίγαϊη θὰ Ἔχργαβ- 

βίου ἴο Β6Γ ἰοῦ. Ηδ ς8115 Βογ, ἤἢγϑί, {π᾿ γα !γ, ἀσμρεν ϑδίοη, ἴῃ 6 
πογὰ ἀασμρλΐεν Ὀεΐηρ {Ππ|6 ποσὰ (8 ἃ 5'ζῃι οὗ ρεγβοῃιβοδίίοῃ 85 8, 
ἔεμλα!α; νος, πονγανεσ, ἴοσ [ἢ 6 84Κ6 οὗ ργεαῖεσ ἀθβη θη 685 τἂν 
ΡῈ γοῃάογοά αΐγ οὐ οογροεῖγ. ΤὨδ γϑάϑο ἔοσ ὀχυϊ δίῃ 15 ἰουηὰ ἰὰ 
(Π6 δηπουποειηοηί, 1.0, ἐὰν κἰπρ 5λα] σοηις ἰο ἰἦδε, ΜΤΨὨΪΟὮ σοι ρ] εἴ 5 
(86 86η86 δηά οἶοβ68 (ἢ ἄγϑί (βῆ. ὍὨ6 γοϑί οἵ (86 νϑῦβα Ἷοῖ- 
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βτἰ698 ΔΠοίμοῦ (6 (Ποῖα οἱ νὩοἢ 18 [86 οδαγαςίος οἱ [ἢ [κΐηνγ. 
Ης [15 ἡμ5ί. ΤὨΪ5 ἴογηι ἢ45 νδγζίουβ 5469 οὗ τηδδηΐηρ. ΤΏ, 1 
ἀεδηοΐαθβ 6 ἱηραγ δ! γ (δὲ 5ῃουϊά οδαγαςοίεγίϑα (ἢ 1464] πᾶσα; 
δηὰ δἱ ἢγβί Ξἰρῃι, ἱΐ βθθιβ 88 1 Πογθ, 85 ἴῃ 15. 1τ΄ δηά 6. χϑ3ϑ΄, (15 
ΜΈΓ (86 αυλ|}ν δι υίοα ἰο δῖ. ΤΠ6 Κίηρ οἱ [15 Ρά5βαζο, 
δούγανοσ, αἰ. γ8 σγαϑίυ ἔγοπι (ῃ 6 οπα ῥγοάϊοϊοα Ὀγ [86 οἰδεῖ ἵνο 
Ρτορμείβ.υ ΤὮδ τοῦ γα 8 ον ΠΕ δοαυδίπιοα τ ἢ (86 ϑεγνδηΐ 
οὗ Υδῆνε 85 ρἱεϊιγοὰ Ὀγ [Π6 ϑεοοηά 15αδῆ. Ιηάἀορά, ἢδ 566Π18 
Πεγα (ὁ ἢᾶνα ὑπάεγίδοη ἴο οοπιρῖπε (88 οοποερέοι τὴ (μὲ οὗ 
ἃ ΓΟΥΔΪ ΟΟΠΟΈΘΙΟΥ. 

τ ντὖ2ὀ᾽΄5 ἴδιο ἀἰβηςυ ν οὗ οοπιθίοίης ἴδ ἵτο ἴμδι ὅπ4}}γ Ἰεὰ ἴδε 1εἰη ἴο δοοερὶ 
ἴδε ἀοοισίης ἴπαὶ ἴποτα πουϊὰ Ὀε ἴτο Μοεβείδῆβ, ἃ δου οὗ δανίὰ ψβο νου]ὰ ΐνα 
δῃὰ τγείρῃ ἔοτγενεσ, δηὰ δ δοὴ οὗ Τϑερ ἢ Ἧἶο πιυδῖ ὑσγεοεὰς ἴδ ΟΥΠΕΣ δηὰ “"ὉΥ 
ἢ 5 ἀεδίἢ ὑζονίὰς διοποιηθηϊ δῃὰ ὀχρίδεου ἔοσ ἴδε βἰῃ8 οὗ [βγδεὶ, ορεπίηρ ἴο 
186 τεχαὶ Μεβαείδῃ δπὰ εἷς ρβεορὶς ἴῃς ὙΔῪ ἴο πὸ ογεδίίοη οὗ ἴδε ροτίουϑ κίηρ- 
ἀουλ᾽ ἴον μι ϊς δ [8Ὲ} ναϊϊοὰ, Οὐ. νεδεσ, Αμεγναζοζοῖδ ραϊ ἰλπέσοδα Τκ6- 

οἱοχίε, 346 7. 

1 15 ὑγσοῦδῦ!ο, ἰμοτγοίοσγα, (μδί, ἰπ οδἸ Πρ ἢἰ5 Κη 7με,, 6 Παᾶ 

ἰηῃ τϊηὰ [ἢ νἱπάϊςαίίοη ῥγοιϊβοά (8 βυβογίηρ ϑεγναηί. Οὐ. 15. 
σοὐ «1:2 ὙΠῚ8 βοτί οἵ [ιβίμεβϑ 8 οἰοβεὶυ γεϊδίθὰ ἴο βαϊνδοηῃ, 
ἀεἰϊϊνεταμοθ. ἴῃ 13. 45" 62} δηά εἰβενβογε [ΠΟΥ ἃγα γειά 88 3.- 
διΔΏ Π4}}γΥ βυποηγτηοιβ. ΤῊΪΐβ θείης [6 ολ586, 1ΐ 18 ποῖ ϑυΓργβίηρ 

ἴο δηὰ ἰδὲ (Π6 βϑοοοπά ἰογ ἤοΓο υϑοὰ, ψΏΙΟῊ 18 γοηἀογοα νἱοίο- 

γίοιδ, 85 ἴϊ βηου]ά Ὀ6 4130, ἴογ δχδιῃρῖο, ἰῃ Ὠ.. 3135, 18 ΓΕΆΠ}ν ἃ ρ85- 

δῖνε ραγοὶρ]Ὲ νὩϊοῦ, ἴῃ δηοίθογ Τοοπηθοίίοῃ, πλΐρῃϊΐ ΡΙΓΟΡΟΣΙΥ Ὀ6 
ἰγδηϑαίοα φταυεά οἵ ἀοϊτυεγεα. ἴπ οἴΟΓ σπνογάβ, [Π6 ῬΟΓΘΟὴ ἤΘΓΟ 
ἀεβοτθοά, ἐποιρῇ 5111 4 Κίηρ, 15 ποῖ (6 ῥγουά δηά οοηδάεσῃί ἤρσυγε 
οἵ ἴδ δΑΥΠΟΓ Ργορμεοΐθβ. 866 18. ο"7᾽ ΜΙ. ς᾿“, εἰς. Ηδ ἰ5 νἱς- 
ἰοτίου, ποῖ ἴῃ ὨΪπ)56} οὐ δηγίδίηρ (Παὶ ἢ6 ῬΕΓΞΟΏΔΙΪΥ οοἸητηδη 8, 
δυῖ ΌΥ 186 στᾶςθ, δῃηὰ ἰῃ [86 τηΐσῃῖϊ, οἱ (ῃ8 Οοἀά οὗ Ιβγαεὶ. Οὐ 
Ῥβ. )λοῖ“ 5,15. Ηἱ5 {Πυρἢ, ἰΒογεΐογα, ἰ5 [86 {ΡῈ οὗ ἴΠ6 ἔα! (ἢ 
οὗ τὴ6 ϑογνδηΐ οἱ Ὑδηπνεῃ. Οὐ 15. 49' το 5. .,ΣΧβἃ. ἐὐππρῇ οἵ (15 
κἰπά, τ ἢ116 [ἰ Του 45 ῥγῖάθ, ουρῃςξ ποῖ ἰο ργοάπος 8η οεςϊ ἰἱῃ δὴν 

. 86Ώ86 ΟΥΓἹ ἀσρτοα ὈΠΠΔΡΡΥ. ὙΒετγεΐογα, δἰ που σἢ (86 (Πἰγά ορὶτῃ οὶ 
18 ζεΏΈΓΑ ΠΥ Ὀαβὲ γεηάογοά ὈῪ αὐῇέοίεά οὐ ὁ. 6 οἱ 115 ΞΥΠΟΛΥΤΗ5, ἰἰ 5 

δοιίος ἴῃ (18 ο8586, 85 ἰπ Ρ58. 1:833,,17. ἴοσ ὄχδρὶθ, [ο] οί [ἢ 6 

4 80 Μαυ,, Κε., ΟΥ., Ἀευ, εἰ αἵ. 
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Ταγρυη δηά [ἢ 6 ατεεῖ δηὰ ϑυσγίδς νεγβίοῃβ, ἰο 1Γδη βία 1 μωρρδὶ6. 
ΤῊΪβ γοηἀδσίηρ ΠΒδστηοηΐβοβ Π (ἢ 6 (ΟἸ ονίῃρ οοπίοχί, σῇ ογα [86 
Κίηρ 18 ἀδϑοσὶθοά 43 τη δη  οβὔην Πὶ5 ΠΌΤ ΠΥ ΟΥ̓ τη ϊκίηρ 5 ΘΠ 
ἰηἴο 85 οδρὶίαὶ τπομμέφα, οὶ οἡ ἃ ὑγδῃησίΐῃρ Βοῦβα βιυρροϑίίηρ νγΓΣ 
Δη6 οοπακεβί, θυΐ οκ σα α55.1] ἘΝΙ ἴἢ6 ρῥἱςΐυγε ἤδγα ῥγαβθηϊοά 
ΟΟΙΡΑΓΟ 6. 22, ψ τ 18 “Κη ρβ γι ἀΐηρ ἴῃ οΠδτγίοίβ ἀπ ο Πογϑβεϑ3. 
ΤΒς αἰδεγομος Ὀοίγγθοη [86 ἴγ)γχ|ὸ 5805 ΠΟΥ͂ στϑδΐ ἃ οῆδηρε ἴοοῖ 
Ὀΐδςεβ ἴῃ [6 1468418 ἀπά ἐχρεοί 08 οὗ (8 [675 ἀυγίηρ δηά αδἰΐεγ 
(86 Ἐχ]]6.---10. Α Κίῃρ οὗ [86 οδαγδοίογ ἀθβογροα οοὐἹά ποῖ ὃ6 

οχρεοϊοα ἴο ἰδ κθ ΔΩΥ ρ]θδϑυγα ἴῃ ἃγπ]8. ΤΏ ὙτὶΐοΓ 18 οοῃϑἰβίθηΐ, 
(Βεγείογο, ἴῃ ρίνίηρ Εἴτα Ὧ0 ρϑγί ἰῃ [86 βυ ν᾽) υσαΐοη οἵ (6 ΒΒ οτῖο 
ὈΠποοηαπογοά ρογίίοῃϑβ οὗ ἢἷ5 Κησάομμ; 4150 ἴῃ ργϑάϊο!πρ (ἢδῖ οἢ 

Πϊ5. δοσθβϑϑίοῃ ἢ6 ΜΠ] ἀεείγον ἐΐε σπαγίοί ἤγοε Ἐρῤλγαΐηι, απά {πε 
λογϑα ὕἤγοηι 7εγμδαίεηι. Τὶ 15 ἃ τηϊϑίακο ἴο ἰηΐογ ἴσοι [8656 ψοσάβ 
(δι [86 Κίηρσάοχῃϑ οἱ ϑγδοὶ δηα [υἀδἢ} ττογα ἰη οχίβίθηςς ἤθη (ΠΟΥ 
ψΓ τι 6; ἀπ Θαυ8}}} Ἔγτόηθουϑ ἴο ΞϑΌρΡοβα (δὶ οἢαγίοίβ τ γα 

(Ὠεη υϑοἃ ΟΩΪΥ ἷπ (86 πογίβογῃ, δπἃ ἤογϑθβ ΟὨ]Υ ἴῃ [86 5βουῖθογη, 

Ραγί οἵ [6 οουμπσγ. Το ογάβ τὲ διτδηρϑά 88 [Π6Ὺ ἅΓε ἴο 58 157 

(δε Ηεργοῦν ἐο 6.685 ἴΟΓ ΡΔΓΆ]16115π|. δι (ΠΟΥ τλθδῃ 15 [Πδἱ ([Π6 
κίηρ Μ1]1 Ὀδηϊϑῃ Ῥοίἢ οδαγοίβ δΔηα ΠΟΓΒ65 ἴοσ ΤΠ ΔΓΥ ρυγροϑβεβ 
ἴτομῃ δὶ5 ἐπῦγα ἀουϊπῖοη. 11 (Π6 παὴθ ΕΡΏγαϊπιὶ 85 ΔῊΥ βρϑοΐδὶ 
βἰσηίβοδηςα, ἱΐ πυυϑὶ ἢν θθδϑη ἰηἰεηοά ἴο γοιϊηά (6 γοδάδγ (ἢδί 
ἷῃ ἴῃ6 ροοά ἔπι οομΐηρ 411 (86 ἰΠῦε68 νου Ὀ6 γειά. Οὐ 
76. 215. 2325, εἰς. [πῃ [δὲ ἀδΔΥ ποῖ ΟὨΪΥ ομαγίοίβ δη ἃ ἤοσβ68, (Β 6 σῦογα 
ἱτροϑην ρΡάγαρΒοΓ4]118 οἵ τα] Π Δγίϑιη, Ὀὰΐ ἐδ 6 τυαν δου, ἴῃ ὈΟῪ 50 

[ΑΓ ἃ5 ἰΐ 18 υϑοὰ ἴῃ νψᾶγ, σλαὶ! δε ἀφείγογοά. πῃ ΜΙ. .3,10 ἴ- Βογβεβ 
Δη4 Ἑματοίβ ἀγα ἀσνοίοά ἴο ἀδβίστιςοη Ὀδοδιιβα ἴΒ6Υ, 1Κὸ τὶς 65, 
14ο]5, οεἴς., ἃγο οἴὔδηβῖνο ἰο Ὑδῃῆποῃ. Ηδσο, βονγονοσ, 85 ἴῃ Ηο. τ 

δῃά 9.18, βοίἢ οἵ πη ϊο ἀγα ροϑβίοχσις, 1ἰ 8 Ὀθοδυϑα [ΠΟΥ ΔΓ ὯΟ 
Ἰοσοῦ πεοοάοά, Ὑδηνει, νῆο Π85 στουρῃς [86 τοϑίογα θη οἱ ἢΪ5 

ΡΘΟΡΪΘ, Ὀεΐηρ (μεῖς βυβηςίοηξ ρῥγοϊθοϊΐίοα. Οὐ. χ. Νοῖ ψ|}} (ἢ 6 
τείξῃ οὗ ρΡεᾶοα Ὀ6 οοπῆησά ἴο ἴΠ6 Ῥτγομπηβοα [,Δη4. ΤΠς Κίηρ ἴο 
Βα, ἴΠ6 Ῥηπος οὗ Ῥεᾶςα οὗ 18. "75, τὴ] αἶδο τῤεαΐξ ῥεαος ἰο ἰδὲ 
παϊοηδ. ΤὨΪ5 βιδίβιχοηΐ, ἴῃ ἴῃ ᾿ἰρδΐ οὗ 15, 422, ιογα (86 ϑεγνδηΐς. 

ΦΜῖι, λιῦ, οὗ οὐὔτδε, ἔοϊϊοσσα ἰδ. Οτεεῖκ. 70. 1τ»ὶιδ ἀοεβ Ὡοὲ τερεοάυος ἐδ ρασὶ οἱ [ὃς 

1 Νοῖς [δαὶ ἴο ὑγορδεὶ ἄοεβ Ὡοὶ, 48 Μιι. 217 πουϊά Ἰεαᾶ οὔε ἰο δΌρροδε, ὑγούϊςι (6 υϑε οὗ 
ἴπο διδεῖ, Ὀυΐϊ, 85 7. σ2]3 μυὶ  ἰϊ, ἃ ίησὶς γουῃς δηϊηδὶ. 
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οὗ Ὑδανεῖ 18 τοργοϑοηίθα 85 Ὀγίηρίηρ ἔοσί [υβςς ἴογ [ἢ 6 ὨΔΕΟΙ8, 
ΒΘΕΙῺΒ ἴο τη68Δῃ (Πδΐ Π6 Μ]1}} δοὶ 848 γΌϊογ διηοηρ [ἢ 6 ΡΘΟΡΪ65, δηά 
Ὀγ [Π6 ᾿υιἴοθ οἵ [8 ἀΘοἰδίοῃ8 τηδῖίκ 6 Δρρθδ}5 ἴο ΔΙΓΤΏ8 ὉΠΗΘΟΟΘΒΑΥ. 
““ΟἿδ6 Ὡδίοῃ 584]}᾿ (Ὡ6ῃ “ποῖ υρ]1 [ἢ ϑνογὰ ἀραΐϊηϑί δηοίμογ, 
ΠΟΙΙΠ6Σ 53}4}} [ΠΟῪ ΙοΆτ ΑΓ ΔΩΥ͂ πιογα." Οὗ. ΜΙ. 4} ([5. 22 18. 
42:3. ΤΌΘ δηδ] εἶδυβε ἔυσίμοῦ ἀδῆποβ [6 ἡδίυγα δηὰα οχίοηξ οὗ 

[86 Κἰηρ᾽5 δυίμογιῖγ. 116 ς}μαὶ! γμΐδ, ἴξ 88γ5, ἤγονι 5σεα ἰο 5δεα, ασπά 

ἥγοηι ἰδε Κῖνογ ἰο ἐξ ἐμάς οὐ ἐΐε εαγί!. Τῆδ ἰοστὴ8 υϑεὰ ἀγα ποῖ 
ψίϊουϊ δηιρὶσυϊίγ. ΕῸΓ ΘΟΧχδρ]ο, 1 18 ποί οἷεαγ ψ ΒΟΟΣ ἡγοῆὶ 
δ6Ω ἰ0 566 ἮΔ5, ἃ5 5016 8886Γί, (Π6 584Π|6 ἴΟΓΟ6 85 ““ἴτοηὶ ἰῃ6 γί ϑίηρ 

οἱ [ὴ6 βυη ἴο [15 Ξειρ᾽ (Ρ5. ςοὐ) Ὲ οΥ τοίοθγϑ ἴο ἀδβηϊα Ὀοάΐο5 οἵ 
ψδίοσ. ὍΤὨς ἰδιίοῦ νἱονν 885 ἰὴ 115 ἰδνουγ [86 [0] ον ίηρ οΟμ 5! 6γΓὰ- 
ἄοηϑ: (1) ΤῊ ΟΡΟΓΔΌΟΠ8 ργεραγδίογυ ἴο (88. δάνεηϊ οἵ [Βς Κίηρ, 
85 ἀοβοῦδοα ἴῃ (86 ῥγϑοθϊηρ, ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ἃΓ6 οοπμβηρά ἴο ἃ ]Ἰηγ οα 
8ΔΓεᾶ. (2) Το Ηδθργοῦϑ ἅγὰ οἰβονῃογε ἰδ ρῃϊ ἴο οχρεςοὶ 818] ροϑ- 

βεβϑίοῃ οὗ ἃ σουμυ 8 ἀεβδηϊίο, 1 ποῖ αἰνγαγϑ [86 584 016, "1 ηγ1{8. 

Οὔ. Ἐχ. “3 Νὰ. 4415: ἘΖ2Ζ. ,,), 5... (3) Ὑδὲ πογίβεγῃ θουῃάδγυ 
ΠΟΙ ρσίνοῃ, οἰθασῖν [86 ΕἸΡΗγαῖεβ, θείην ἴῃ 6 58Π16 85 ἱῃ νδιὶουβ 
ΟἾΒΘΓ Ράββαρθ8, 11 15 Γᾶ ΘΟ Δ 0 ]6 ἰο ϑΌρροϑε [Πδἱ (ἢ 6 5645 οογγεβροηὰ 
ἰο ἴῃοδα ΕΥ̓ ψ ΣΟ, δοοογαΐηρ ἴο ἴΠ6 84Π16 ρᾶββαραβ, [86 (ΕΓ ΟΓΥ͂ 

ἀοβο θα νγ85 ἰο ἃ ρτοδί Ἔχίθηΐ βῃηςϊοβϑ, μαιηοῖγ, (ἢ Πεδα 568 δηά 
(6. Μοάϊξίοσταθμοδὴ. Ττιο, ου (ἢ 6 ουγίἢ, ΟΥ βου ἢ, 546 ἰῇογα ἰ5 

ΠΟ ἀοδδηϊία ᾿ἰταἱῖ, Ὀυΐ (ἢ 18 15 ποῖ ϑίγδηρα ἴῃ νον οὗ [η6 ηδίυγα οὗ (86 

ΟΟὈΠΙΓΥ, ἴθ ογα Ὀεΐηρ Π0 στεαὶ οὐὈϑίδεϊβ ἰο ὀχρδῃβίοῃ ἴῃ ἰμδὲ αἶγθο- 
ἴοῃ. ΤὨδ ἰεδοδίηρ οὗ (ἢ 6 ραβθᾶρθ, [Βογείογθ, 5665 ἴο Ὀ6 ἰ(ῃδί, 
ΜὉ116 (86 οοτηίηρ Κίηρ, Κα ϑοϊοσιοη (1: Κ. τοὶ 2.) δηά (Π6 ϑεγνδηΐ 
οἵ Υδδνοὶ (15. 407), 11} ὀχογί δὴ ἱπῆυθπος ὕροη, δηὰ γϑοαεῖνα Ποιη- 
ἃ τομῇ, ἴῃ 6 ὨΔΈΟΠ 5 οὗ (86 οαγίδ, ἢἷ8 ργορεγ Κίηραοπι 1} θ6 νυ 6ϑί- 

ἐγ Ῥα θϑίῃςθ ἴῃ 118 1468] αἰ πηοηβοη8. ΕῸΓ ἃ ἰδίογ δηὰ τἤοσο οχ- 
(ταναρσδηίΐ ἔογηι οἵ [μΐβ8 ργορῃεδοῦ, 566 8. η2 3. 

ΎΤΒοΓα οδπ Βαγαάΐϊγ 6 ἃ αυσϑίοῃ δρουΐ ἴῃ 6 τεἰδοη οἱ (δΐ5 ἴο ἴῃ 6 
ΡΓθοϑϊη Ργορθθοῦ. ΤΟΥ μάνα (86 584π1|6 Ροσίο8] ἔογτῃ, δηἃ ΕΓα 
ἰπεγοίογα ἀουθί1685 ἰπιεημἀθα ἴο ΞΡ] οηοπέ δας οἴμοῦ. Α5 ἃ 
ψΏοΪο ΠΟΥ δαάμυγα ον 1Πυβίταϊα [86 Ρεγβιβέθηςς οὗ [ῃ6 Μεββίδηϊς 
Πορ6 διηοηξ ἴῃς Ἠεῦγονβ. Τῇ δυίθοῦ, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ, ἃ8 9000 88 
ΑἸοχαποσ ρρεαγοά οὐ [5 ΠογΖΟη, 5407 πῃ (6 γουηρ Οτϑεκ, ποῖ 

ΟὨΪΥ ἴῃ 6 οοπαπετγογ οἱ Αϑὶα, δαΐ [Π6 ἰογογυπηοῦ οἵ ἃ τυ ]οῦ νἢο ψου]ά 

4 90 7εῖ,, Τηκοάοζεῖ, βοθεπηι,, Βυῖχεσ, Καδ., Κε., Ηά,, Βεά,, εἰ αἱ, 
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γαϑίογα (86 ᾿ἰησάοπι, οἱ Πανὶ δηὰ τλδίκο 1 ἴπ6 Δἀηνγδοη οὗ [86 
νοῦ. ΤὨς Βγβὶ ρᾶσγί οὗ (6 ργορῇθου ν8 {186116 ἴῃ ἃ πηθάϑιγα 
ψοη ΑἸοχδηάοσ ἴοοκΚ ροβϑϑβϑϑίοη, μα δζοσ δῃοίμοσ, οἱ (ἢ οἰ 168 
Ὠδηηγδ δηἋἀ ΙΏΔΩΥ Οἴμεῖβ. Τα βεοοηά ρᾶγί τγχ88 ποί {16]16, θυς 
ἐϊ {γη ]5ῃ6 4 δὴ ἰά6α], [411 ἴῃ ΤὩ]Οἢ τνᾶ8 ΟὨ]ἹΥῪ 1655 οουμογίην δηά 
οὐϊγίηρς ἴΒδη ἰ5 γϑϑ βϑίοῃ. 

9. 1] ὙΠῸ τἰθς δοσοηῖ οα ἰμ6 υἱάπια. ΟἹ. 137; 0 68.}.. τ..Ε......- 
491 Εον 5 ν; ποῖ οοπποη. Οὔ. 2 8. 1:2. Απὶ. ό':, εἴς.; ΒΒ. ασί. δ, 
1.εἐ ὦ), ΤΠ ὶθ ποσὰ εἰοβοβ (Π6 ἤγβί {τἰϑης ἢ, δηαὰ ἰποσοίοσο 5δου ἃ ὃδνςε 

τεςεϊνεα αἰ ηπαοὶ.--- . }] Νοῖ δὴ δοουββένε δέϊοσ μ12", θαΐ, κὸ γϑὺ δ 
Ῥτγοάϊοδῖε οὗ ἴδε Ῥχγομοιῃ ΜΊ5.--»)909}} Νεν., ἐο]ονίης ὦ Ἐξ (σώζων) τὰς. 
γο, Κι τς Φ16γ ἔοστῃ γυϑιο; Ὀυΐ, 85 ἀρρεδσγοὰ ἴῃ ἰδ οογητηθηίβ, [6 

Ῥγεβεηΐ ἰεχὶ 18 Ξυρροτγίδα γ᾽ υδαρε.---}}} [ἢ ἴῃς 8εῆβε οὗ υ». 80 ὦ Αᾳ. 

(πραῦ) Ὁ (μα λιθϑο) 8 (γγ0»). ΤΈΣ οοπέυδίοη Ὀοΐνεοη ἴῃς ἴνο δτοβα 

ἔτοτα ἴδε ἀσνεϊορτησηὶ ἰη ἴπς βισηϊδοδύοη οὗ ἴῃ ἔοττηοσσ. ((. 2 8., ασῖ. 
Ῥοον; ἘΔᾺΠ5, 2» μπᾶ ὉΡ ἐπ ὅδη Ῥεαίνιση, 890. ὙὝΠΟΙε σὲ εἰρδιὶ ρμ89- 
δΆ 65 ἴῃ τ Ὠίοι ἰῃἢς Μ85. οοττεςιδα ἴῃς ἰεχί, ἄνες (5. 012,2 το Ῥσ ΜΝ 48 
1613) ἴῃ νι Πς ἢ (Β ΕΥ̓ Ροΐηϊ Ὁ)» τὴ ἢ 16 νονγεὶβ οὗ ὈΝῸ», δπὰ (ἔγχος (Ατα. 84 
19. 327 Ῥᾳ, 918Λ1) ἴῃ τ ϊς ἢ [ΠΕΥ μαννα τηδάς ἴῃς τόνεσϑα σἤδηρο.---ο»}] Τῆς 

γ:8 ἐχρ᾽οδᾶνε. Οὐ ση. 44, εἰς.; (68. 15. ποίοὸ ὦ); Κὅ, ̓  878... -ΟΌ ΓΝ} 
Α "ἱ. οὗ βρεςεῖεβ βεϑβὲ ἰγαῃϑ)αἰεὰ ὉγΥ ἴῃς 585. Οὐ ὅση. 381) : 5. 177 5. ςοἹ, 
εἴο.; 65.15.1. Κα. 5, Κ΄ ὅ, "3.,- - ΤΉ ὀνδηρε] 55 ἴῃ οἰηρ (815 ραββασε 
τ εδίεὰ ἱξ τ υηυβυδ] ἰγεδάοῃμ, 88 ἐδ Ὅς 86 ῃ ὮΥ͂ ἃ φομιρασίϑοη θοΐϊνοοη 
Μίι. 215 δπὰ 7ω. σζ 21:56 οὴ ἴῃς οης Βδηά δηὰ (ὃς Ηςθῦ. οὐ Οτσοεκ οὗ Ζες βασι δ ἢ 
ου ἴπο οἵἴδοσ: 

Εεὐνει. Ογοεῖ. Μαμβειν. 7ολη. 

ἽΜΌ Ὁ) 1 χαῖρε σφόδρα, Εἴπατε Μὴ φοβοῦ, 
ἸῸΣ Γ2 θύγατερ Σειών. τῇ θνγατρὶ Σιὼν | θυγάτηρ Σιών, 

ΓᾺ ΨΥ 2 κήρυσσε θύγατερ 

ὉὐϑΥ. | Ἱερουσαλήμ. 

ἽΡΡΟ ΠΣ 4 | ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σον ] ̓ Ἰδοὺ ὁ βασιλεύεσου ᾿ ἰδοὺ ὁ βαειλεύς σου 
ἽΡ κΏὮ" | ἔρχεται σοι ἔρχεταί σοι ἔρχεται 

θυ ὈΥῪΣ 4. δίκαιος καὶ σώζων, 
ΜῈ αὐτὸς 

20 "» 5] πραῦ: καὶ ἐπιβε-  πραῦε ἐπιβεβηκώς καθήμενος 
βηκὼς 

ἬΘΗ Ὁ» ἐπὶ ὑποζύγιον ἐτὶ ὄνον 

Ρ νι 6] καὶ πῶλον καὶ ἐπὶ πῶλον ἐπὶ πῶλον 

ΓΌΩΝ 12 νέον υἱὸν ὑτοζνγίου ὄνον. 
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ι ν1}]} θς οὐϑεσνοὰ τπαἱ πεῖ ῖμοσ οἱ ἴῃς ἐνδηρεὶ 815 αὐοίο5 ἴα ἤτβι (πιοῖ- 
τὶς 8]) ἴΐης, θυὶ ἴδ Μεαιδηονν ὈΟΙΤΟῪΒ δὴ δ ἰοροῖμοῦ αἰ ἔσεγοηι οἶδυ86 ἔγουι 

15. 621:., τ 116 Το 566 118 ἴο βᾶνε μαά ἴῃ στηϊηὰ 15. ς44, νδοσε, δ Ππουσῃ 
ἴῃς Ὥδσῶς ἀοεβ ποῖ οζςυσ, ἴδε ἀδυρῃίεσ οἱ δίοη 158 δ ἀσεββοα 85 οἰ θαυ 
88 ἴῃ 521 8., ΒοΙἢ οπιδ ᾿ἴη68 Δ δῃηὰ 4, δῃὰ Ἰοδηῃ οοηάδηβεβ ς δῃὰ 6 
ἰηἴο ἃ 5ίηρὶε εἶδιιβα, (Ὡς σϑβυὶ: εῖηρ [δὲ Μειδίου ᾽45 ἃ βίδῃζα οὗ 
ἴουΣ διὰ Τοδη ομς οὗ ἴδγος 11π65 ἰῃ ἰδ ΟΥΚΙΏ8] τηδϑυσγο. Νοῖδ α͵50 
δι Μαιίδοεν ηυοίοβ ἴῃς οἱ χίηαὶ 88 ἔδυ 85 6 3ο6β, ψἘ}|Ὲ ΤοΒη ἔο ον 
ποῖον ἴξ ποῦ ὦ.---10. Ὁ] ΤῊΣ σἴδηρςε οὐ βυθ]εςὶ ἀϊθῖυσο5 ἴῃς ον 
οἱ ἰδουχῆι, Ι͂ῃ ὦ (Ὁ ἴξ τεπιδΐπβ ἴῃς 8δπς. Εἀ., (δεζοίοσθ, ΓΥΌΣΙ, 
σπὰ πό, εἰς. 8ὅο Ηουῦν., Νεν., 5ι4., ἮὟε., Νον., Μασγῇ, Κιῖ,, νδῃ Ἡ.-- 

25] Οὔϑβεσνε παι (ἢ6 ᾶἃσί. τ] ἢ 15 ηοΐ ἰουηὰ ἴῃ νν. 1:19 Δηᾷ τῆδι 1 οὐ- 

ΟΌΓΒ ΟἿΪΥ 4 ἴ. σι δουϊ (ἢ15 ςοηϑοηδηῖ, ὍΤδα ΘΠ ΕἾΓΣε οτηϊββίοη οἵ 11 τ ἢ (ἢ 5 
δηὰ [ἢ ἴτνο ἔο]ονσίης Ὠου8 ΤΏΔῪ Ὀδ6 ἄυς ἴο ἴΒς ροεῖοδ] οδασδςίοσ οὗ [86 
Ῥαββᾶρε, Ο658.1139.2 Α) Ε., Κὅ, 3932; ΟΣ [5 ΏΔΥ ΣᾺ δηοίμοσ οαϑς ᾿ἰϊς 
ἴδε "0 οὗ ν.., α ἐμαγίο! θείης ἐαυΐναϊ!εης ἴο ἐυεγγ ολαγίοί. ΟἹ Ηο. 3".--- 
ΠΣ] ΟΒΓ ἐξολεθρεύσεται «ἰ ΓΥΌΣΥ; 5ὸ Ὁ; δυὶ ΦκΛ Ἡ ΘῊ ἃ ανὲ 
ἴδε ραϑ8ῖνε.---οὖν 5} Φ, καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη -- ὈΌΨΥ 3...-- ὙΠΟ 
Οπς οὗ ἔνε ἰηβίβδηςεβ ἴῃ Ὡς ἢ ὍΣ), πιβδη ἰξ τηθδὴβ ἴῃς ἘΘΡΗγαίοβ, 
νδηῖβ (ἢς τί. ΤΏς οἰδεῖ ἃγε 18. 739, ὙΒεσα, δοοοσάϊηρ ἰο ΟΒ6., "12}3 

ὍΣΣ 5Βῃουἃ θ6 ὝΠΣ Ἴ27}3, 6. 218, ὑθετο Καοηη. 1 885 “2, ΜΙ. γ:3, δηά 

Ῥε, γ23, ἴῃς 481, δοοοτάϊΐηρ ἴο Βαείδρεη, οσορὶεαὰ ἔγομι [ἢ18 Ῥδ558ρδ. 

ΤὨδ Ρῥγορϑοίθβ οὗ νν. 129 γχεγα τυσθη ἴοσ {Π6 Γ6τ7ν8 οὗἩ [ἢ ἰδίίοῦ 
ρατγί οὗ (88 ἐουγί σοπ ΌΓΥ Β.0., Ὀαΐ ἴῃ (Πεἷγ ργεβεηΐ ἔοόγῃ (Π6Ὺ ϑοσνα 
ἃ ὨΘΥ ΡΌΓΡΟΒΘ, ΠΑΙΊΘΪΥ, ἴο ἱπἰγοάπςθ ἃ 5665 οἱ οΟΓΔ0168 οὗ ἃ οοῃ- 
Β' ἀΟΥΔΌΪ ἰαίος ἀδίς, (ῃς ἢγϑί οἵ νοῦ ἀ6415 ψΠ ἢ 

ὃ. Α ῥγοηιῖδε οἵ γγεεάοηι σπά ῥγοςῥεγΐν (οἰ 17). 

Ὑδανοἢ Ργοιη}365 ἴο γοϑίογε [ἢ 6 Ὄχι θά 765. ἰμϑρίγε [θὰ τ ἢ 
οοὕζαρα ἴο πιοοί (ἢ οἷγ ΟρργβϑΌῦβ, 8.55151 [ἢ 6η1 ἴῃ (86 ΠοπΗ͂ϊςϊ δηά 
τΠοπορίογνγαγα δαϑίουνν ὕροη ἴα ἢἷ8 ἕανουγ δηα ῥγοϊθοϊοῃ. 

11. Τῆς ῥγορδεῖ, Ββανίηρ, ΟΥ̓ πιθδηβ οὗ (6 Ὀοιγονθά ραββᾶρσα 
(νν. 12, είνει ἴῃς γεδάεγ ἃ ρ᾽ πιρβα οὗ Ὑδῆνθ 5 υἱἐπιδία ρυγροβο, 
ΓΕΙΌΓΙΒ ἴο [6 ργεβϑθηΐ δπὰ δα άγθβϑεϑ 5[ 0 ἱπ ΠῚ δοίυ δὶ οομάϊοη. 
Ο μοι, Ἀ6 θα: Π8, )ον ἐδ δἰοοά οὐ ἐξ} σονεπαμὲ 1 ιυὴϊ] αἷδο γεΐξασε ἐπ} 
2 γίδομεγο ὕγοι πε ῥᾷ. ΤῊΘ ᾿ΓΙΘΟΠ ΘΓ ἴῃ αυ ΘΒ ΕΠ 0. 4Γο (ἢ 6 [ονν8 5111} 
ἴη ἐχῖθ. ΤΠς Ῥεγϑίδῃ 88 ψν6}} ἃ5 (Ὡς Βδθυ]Ἱοηΐδη δρίγα ἢ848 θθθῃ 
ονογγονι, γεῖ δὴν οὗ ἰῃ6 οὨΣάγθη οὗ ϑίομ γϑηγαίη βοδί(ογοά ἰῃ 
οἴποσ οουηίτίε8. Ὑδῆνγει, ἀθοίαγοβ (μὲ Π6 ἢΔ5 τοϊϑαϑοὰ ἰἤθ, οσὗ 
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8 οῃ [86 ροίηϊ οἵ γεϊοαβίηρ ἰΒεῖη, δῃηὰ ρἶναβ 8 γθάϑοῃ ἔοσ 80 ἀοίηρ. 
τ 15 ἰουπὰ ἰη [6 Ὀ]οοὰ οὗ ἃ οονοηδηΐ ψὨ]Οἢ 15 ἀοβοσ θα 45 51] οη 8; 

Ὀαΐ, 8ἴηςεα ἃ οονεηδηΐ γοαῦΐγεβ ΝΟ ρδγίΐ68, δηὰ ἰῃ (ἢ 5 οᾶ56 (ἢς 

Βθοοηα 8 [86 Βρθδκοῦ Ὠ1τγ861, ἐὰν οουεπαμξ 18 οἰδαυγ οαυϊναϊοηί 
ἴο τγ σουνεπαμὲ τυ ἐ8ε.. ΤὨδ Ὀ]οοά οἵ (8158 οονεοηδῃηῖΐ ἰ5 πδίαγαι! 
(6 Ὀοοά οὗ ἰδ 54 ογβοε5 (ἢ ὩΪΟΒ 1 νὰ 5 βοα]θ. ἽΝ δα ἀϊά (ἢ 6 
ΠΟΥΘΙΏΟΩΥ οοουγὺ ὙΠΕΓΘ ἀΓ6 ἴἢο86 0 Βηά Π6ΓΟ δὴ Δ] υ8ΐοη ἴο ἴῃ 6 
οονεηδηΐ δἱ ϑηαὶ. Οὐ. Ἐχ. λα"... Οἰδεῖβ ἀδὴγν (δαὶ ἴδετε 18 
ἃ ΓΟίογοη σα ἴο ΔΩΥ Ὠἰβϑίογι οδ] ὀνϑηΐ, οἰδί ποηρ [μὲ (Π 6 βοῆς ἰ5 (ἢ 6 

ἄγ οὔξεγίηρ οἵ ἴῃ 6 ἰδ ρ] 6.7 [{ 566 Π15 511}1 Ὀοίίοσ, βίπος ἰδ τοὶδ- 
ἄοῃ οὗ ἰδ [ε΄ }718 ἴο (Ποῖγ ὁουίΓΥ 18 σοπμοογηθά, ἴο βϑυρροβθ, πὴ 
Ῥαθ]6, [δι [Π 6 ττίϊογ Βδά ἴῃ πϑϊηὰ [ἢ ογἱρίπαὶ οονθηδηΐ Ὀοΐνγθοῃ 
Ὑδῆνθῃ δηὰ Αργαβατ ἀεβογ θὰ ἴῃ αῃ. 1ς 5. 17 ΕΘ ψὩϊςἢ {πεν 
μαβοά ἴμεν 16 ἰο σαηδδη δηά οὗ ψ Ὡς ἴδ 6 οπ6 δἱ ϑἰηδὶ γγχἃ38 ΟἿ] 
ἃ τεροξοη δηά ἴδε ἀΔΙν βδοτίῆοδ ἃ γαπιίηογ. [{ τγὰ5 {μ 6 ῖΓ πορ- 
Ἰεοὶ οἱ [815 οονεηδηΐ (ῃδί τιονοὰ Ὑδηνει ἴο ἀσῖνα (ἤθτη ἔγοιῃ (ἢ 6 

σου ΓΥ, δηά [1ἰ 15 ἢ15 ἔα 1 Π 685 ἴο ἰΐ (Βαὶ οχρ δίης (ἢ 6 Ῥγοϊω- 
β6 οὗ ἃ τεϑίογδοῃ. (. 76. 34}75., σῆογα (Παγ 18 8ὴ υππιΐ8- 
ἈΔΚΑΡ]6 4]1ι8οη ἴο [6 ΠΕΓΘΊΟΩΥ δὲ Ηδθργοη. Οὐ (δ6 εἰγοιπι- 
βίη 8] ρῇγαϑο, τοὐῳ πὸ πυασίονγ ἐμ {3, ΜἘΪΟὮ 8 ΟἸΘΑΓΙΥ ἃ ρίοββ, 566 

(86 εὐ οδ] ποίε53.---12. ΤΠ6 ττίϊογ ρἶνεβ ἴῃ 6 Οχ 65, ΟΓ βϑοῦιθ οἵ 
(Β6ηι, (ῃ6 ογράϊξ οὗ Βανΐηρ δὴ ἱπίογεϑθί ἴῃ [Ποῖ γ οὐ οουμίσυ δηὰ 
ἃ ταδαϊΐη6585 ἴο Γαι ἴο 1 ὑπάογ ἰδνουγαῦ]α οομαϊ ἴομβ8. Ηδ θ6- 
Ἰΐενεβ (δὲ (6 ἔμπης 18 ΓΡΘ ἴοσ ϑιιοἢ ἃ πηονοηδηΐ, δηά {ῃογοίοσγο, 

δοΤοσγάϊης ἴο [6 οΥρΊΠπΑ] τοδαϊΐην, γοργοβοηΐβ Ὑδῆπθῃ, ηοΐ 85 
ἰηνηρ ἰθ686 6Χ1}165 ἴο γοΐυσγῃ, θυ ἃ5 ῥγοχηϊβίηρ ἴμδὲ ἐζε, ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙγ Βοροίυϊ, μυΐ ἐαῥεοίσπέ, ῥγίδομενς 5}α]} γείμγῃ. ΤὮς Μαβϑο- 
τοῦς ἰεχί, ἃ8 σοηογα!ν γοηδογοά, αἰγοοίβ ἔῃ θη ἴο γαϊυγῃ ἐο ἐδ 7ογί- 
γέ55. ὙΠΟΙΘ ἅγό, ΒοΎΘνΟΣ, ΠΊΘίΓΙΟΔ] γοᾶϑοη8, το Μ{11 θὲ 6χ- 

Ὀ]αϊποά πῃ [86 οΥἹΈο8] ποΐα8, ἔοσ βιιβρϑοίίηρ (ἢ 6 οογγθοίη 685 οὗ (18 
Γοδϊησ. Μογϑονεσ, ἰΐ 18 υμἱη ο] 1016. 810η 15 μόγα ρεγβοηϊβοά. 
1 15 ἰὨογοίοσε ἱποοῃϑβίβίοθηϊ, ἰῃ ἃ βϑρθθοῖ δα ἀγοϑβθα ἴο Βϑγ, ἴο γεργδ- 

βΒαηΐ ΩΓ ΟΧἑ65 ἃ5 Γαι ΓΗ ἰο ἃ ἰογίγθββ. ὙΠ686 ἀἰ Που 165 οδη 

μ6ϑι ΡῈ ἀνοϊά δὰ ΕΥ̓ γε]θσηρ (6 ἰγου Ὁ] Θϑοπλα Ρἤγαβ6, βίηοε, νυ βοῖδοῦ 

4 80 ΑΕ, ΒΔ., Ἀοδβεσῃ., Μαυ., Ηἰ., Επτ., Βυγκεῖ, Ηὰ., Καϊι., Κε., Βιὰ., ΝΥ εὶ., Οὐἱ., Κυὶ,, 
εἰ αἱ. 
ἰ 80 υ., ΤΑφοῖ.; Νον., Μεγ. 
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ΓΒΕ ΟΥ τοι σὶν ἰγδηϑδίοα, ἰξ ον θπ Εν 888 πο ρἷδος ἰῃ (ἢ15 ο0Π- 
ῃμοςὔοη. Αἱ (6 β88π|6 Ππ|6 ἰΐ 18 Πδοθϑβϑασυ ἴο Οὔ σογίδϊη οἵἴμοῦ 

ψογαὰβ τι τ ΒΙΟἢ [ἢ 6 πχοᾶϑιγα ἢ85 θθθη ονοτοδ δά. . ΤῆΘ οουρ- 
Ιεὶ οὗ ψϑῖςι [86 νεγβα οὐἱρίη δ! οοηϑϑἰοα ψ}}} (ἢ δη γεδὰ, 

ΤΆε ἐχρεοίαπ ῥγίδομενς ςλα}} γείμγη; 
Τιυοίοϊά ιυοῖϊ! 1 γεξίογε ἰο ἰδέε. 

ΤὨΘ ΓΘΟΟΙΏΡΘΠΏ86 ΠΟΤ Ὀγοι θα ἱμοϊ 65 Ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ ἃ στοδῖ ἱΠΟΥΘΆ56 
ῃ ρορυϊδέοη, {πὸ τ8δὲ ργοάϊοιοά ἰπ 13. ς4' Ζ-, θυΐ 8ῃ. δρυημάδποςε 
οὗ ονοσγίηΐηρ (δῖ ὑγοάτιοοϑ σοηυΐηα ργοϑρογ υ δηἀ Ὠδρρίηδ85; 4]} 
118, δοοογάϊηρ ἴἰο ἴῃ: 6 ροβ8 ὙΤΟΏΡῚΥ γοηἀογοὰ ἰο ἐδ ζογίγεσς, Μ111 Ὀ6 

εἴνθῃ ἰῃ ἐχοβδηρα ον ἐγομδίο, ἴῃ 6 Ξυβογίηρ οἱ (6 ραϑὲ. Ου (δ ϊ5 
εἴοββ δῃηὰ ἴμ6 ρδγϑῃιῃοίῖοδὶ οἶδα, ἐς 4αγ αἷἶδο 1 ἀδοίαγε, 566 13. 
61".---18. ΤῊΐβ ψ}}} μ6 [86 τοϑυϊ. ὙΒοτα 1} 6 οΟρροβίοῃ ἴο 118 
δοδβιίονοιηθηΐ, θυ Δ ἢ Μ1}} ΠΤ Ρἢ, υυϑίηρ 845 15 ἱπδίγιπηθηΐ (ἢ 6 
ΡΘΟΡΪΘ Βα 858 οὔοβεῃ. Νοῖδβ, ἢον, (6 ἴοπα Δη4 ἰδ ροΓ οὗ (ἢ ἀ15- 

οσυζϑα ἃ8 οοπηρᾶγοά νυ νν.  . 1 «εοὧϊ! δομά πιὸ ὕμάασλ, υ5ὲ ἴπδτὶ 
ἃ8 ἃ ὈΟΥ, 6 88γ8, Δη4 (ἢ18 δοιῦ τοῦδ! 1 5εί, 11ϊ., Δ}, ἃ5 ἢ δῃ Ἄγτγοῦν, 

εἶ Ερἠγαύῃ. ΤὮδ]οηρ-ϑυημάοτγοα {Ὑ065 ν71}} θ6 υῃϊίδά ἰῃ ἃ β'ηρὶα 
φεοᾶροῦ. (ὕ. 18. 1125. Τὴ (δὲ Ιδζίοσ Βα] οὗ [86 νεῦβθ, ψὩ ἢ 
88δοι ἃ ἔογτα ἃ βϑϑοοοῃά οουρϊεί, [ῃ 6 5β4ηη6 ἰά68 15 τεροδίθα συ ἢ ναγία- 
ἤομβ. [ἢ [Πς ἔγϑί ρἷαςθ, ([ῃ 6 Ξρεᾶκοσ, Ὑδῆνο, γοβιπ168 (ἢ. 6 ΟΥΠῚ 

οἵ ἀΐγοςοϊ δα άγοββ, ἴῃ 6 οὔβ δά άἀγεββθὰ θείηρ ϑίοῃ. ἴῃ (6 Μα33ο- 
τοῖς ἰοχὶ ατοϑοςα (δ νγΔ}), 480, 15 ἰὴ [86 νοσδᾶνο, Ὀυϊ [815 15 

ΠΟΓΔΙΠΙΥ 8ΔῺ οὐτοσ. [πάροά, [Π6 8016 εἶδιυιϑε ἴἰο τ ἢ (ἢ 6 ΠΑΠῚ6 
θοίοηρβ τηυϑὲ θοῦ ποθ οΔ] γοᾶϑοηβ 6 ΡΓοΟμουηςσθ 8η ἰηϊεγροΐδ- 
ὕοῃ. Τυ5 εππομ σα (δ6 ϑεοοπα οουρϊἰεῖ τοΔα8, 

1 οὐδ ἀγοιδε 17 :οῊς, ϑἼ0Ή, 

Απᾶ 1] υἱῖῶἨν»πἶι ἐμεε ᾿ἶλε 1864 τιυογὰ οὕ α τεΐχ!ν τιση. 

ΤΟ τηϑηΠοη οὗ Οσζγοδοδ ἰῃ [15 οοηηθοοη, ὄνθὴ ἴῃ ἃ ρἷοβ8, 15. ποί 

σους εἰρηίβοδηςο, ἴογ 1 ἀουθίίε58 δ ροαΐθβ (86 δυιῃογίβοα 
1 βῃ ἰηἰογργοίδοῃ οὗ δὴ δαγὶγ ἀδίθ. 7Τθγοιὴς 58γ5 (δὶ ἴῃ ἢ 15 
π|6 (ἢ ς [6ἷν5 ἰηρἰεγργοίοα 1ἴ 45 ἃ γείεγθηςο ““1ἋἢὋο (ἢ {{π|65 οὗ (ἢ 6 
Μδοοᾶθοθοβ, ῆο οοησιογοα [Π6 Μαςθάοῃίδηϑβϑ, δηὰ, δία ἃ βϑρᾶςοδ 
οἵ ἴζγοε γϑϑγϑβ δηὰ 5ῖχ τῃηοηίῃ8, οἸθδηβοά (6 ἰδπλρ]ς ἀφθπ] θὰ Ὀγ ἰάο]- 

ΔΓ"; δηὰ Βδϑῃϊΐ ἴῃ ἢΪ8 ραγαρῆγαθα στ 68 Ὑδῆνει 88 γ, “ΑΠΕΓ 
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ΑΔΒΠΟΟδΒ8 [2.68 ἴῃς Κίησάοπι ἔγοπι ἴῃ6 μδηά οὗ [Π6 Κίηρ οἱ ῬεοΓΞῖδ, 
διά (δὲν 1]-ἰγοαὶ γου, 1 ψ11 Ὀεηὰ [υάδῃ, ἰ8δὶ [ΒΕΥ τδγ Ὀς ἴο Ππ|6 
|ἰκὸ ἃ νψᾶῦ Ὀον,, δῃα [ΠΟῪ 53}}411} τηδῖςα νγᾶῦ ἀρδίηϑὲ Απέίοςδυβ ἴη [ἢ 6 
ἀδγ8 οἵ (ῃς ΗΔ: οη 648." [{πγυβί, Βδογονογ, Ὀ6 Γο οΓοά, (δὶ 

(}}18 ρ᾽ο55 15. δα γ ογ ἴΏ8η (86 ατοοκ νογβίοῃ, δηὰ ἴδ ἤδη ἱΐ γα 8 
ἰπβοσίοθα Ευρί 85 ν6}} 45 ϑγτγία νγὰ8 ἃ ασγϑεῖ Κίηρσάομι. 

14. Τη (86 πιίάϑι οὗ [86 σοπῆϊοι Ὑδνοἢ τοὐϊ αῤῥέαν ἴῃ Ῥεγϑοῃ. 
Ἡεχο, 88 ἰῃ οἴδοσ ρ]δοαβ ἴῃ (88 ΟΙα Ταβίδηιοηΐ, ἢ 15 Γοργοϑοηίθα ἃ5 
οομγίηρ ἴῃ ἃ βίοσα. (ὔ. εβροϑοίαι!ν Νδ. τ᾿ 58. 18"718. ,χ0" 5. ὙΤῊΐ5 
Ὀαΐηρ [86 οΆ536, 1 18 ΤΊΟΓΘ ΡΓΟΡΔ0]6 [μὲ (ἢ ττῖΐογ ἰηἰθη θα ἴο 540 
(δὲ γαμεῖ πουϊὰ ἀρροᾶγ αὖσυε ἐΐεηι ἰδ ὁπ ἐπεὶ ἀοοομηί, ἴοῦ 
(δεῖν ἀείθῃοςθ. Ετομι ἢΪ5 οἷἰουά οδαγίοί δὲς αἀγγοιυ 58α]} ρο 7ογί ας 
ἐρμπῖρ. Οὐ. ΗΌ. 3" 5. 185,14») 1 χ,.,45, εἰς. ΜαοδηνΕΙΟ, 
8.3 ΘΔΓΉΪγ τδιτίογβ δίοιυ ἐδε ἐγερεῖ (Τὰ. γ19 5.) ἢς ὙΠ] βεηὰ ἔογία 
ἀγοδάϊυ] Ὀ]αβιβ οὗ ἰῃυπάογ ἴο (εστὴγ 8 δηα 5 ΡΘΟρ Θ᾽ 8 ΘΠ 6 Π1168 
(Ρ58. 1:8..Δ1Σ ,χ0᾽ 5.) 48 ἢ σοιη68 ἐγ ἐλ6 ἐφηερῥεσίς οὐ ἐμε ϑομξ. ὍΤὨς 
ογίσί πα] δροάδ οὗ Ὑδηνεῃ τνγὰ8 ἰη (ἢ 6 δου; Βοηοε (ἢ 6 ροσίβ Γδργε- 
86ηΐ ἢΪπὴ 43 οοζηίηρ ἔγοιῃ ἴμδἱ ἀἰγοοοη. Οὐ [υ. ς΄ ι. 323 ΗΡ. 4; 
αἰϑο Εχ. 4.51 Καὶ. τοῦ, εἰς.--[δ. γαλιυεῖ; οὐ Ηοεσῖς, ἴῃς Οοά οὗ 
δι 165, ψ11}}1 Β6 ῥγεϑϑθηΐ, ποΐ οἣἱγ ἴο ἐγ σῃίθη δηὰ ἀδϑίσου [86 ΘΏΘΤΩΥ, 
θυϊ ἴο ῥγοίεοῖ, 85 τὶ ἃ 581614,Ὲ 158 ΡΘΟΡΙΘ, 80 [δὲ πιῖ535}165 ἢυγοα 
δί (δηλ Ὑ1}1 [411 Ὠάγτη]655 δἱ {Ποἷγ θεοὶ, δηὰ ἐΐεν 5}μαἱ ἰγαμεῤίς ὁΝ 
δἰἐπρ-οίοπες, ἰκὸ Ἰονίδίθδῃ ἰὐτη ἴμοτὰ ἰηΐο ““βί. 016. (Οὐ. 70. 
413.,28.. 150 15. «417. ΤΏ ῥγοίθοιοα, {86} ψ1}} τοί ἰῃ βἰδυρηίοσ, οσ, 
ἰη [86 δρυγαῖνο ἰΙδησιαρο οὗ ἴῃς (οοττεοοίοα) ἰοχί, ἀγίπξ δίοοά ᾿ἐκε 
“υἵπα, απὰ δε διε, ἀγομομοά, τι ἴἰ Πξε ἐμὲ οογηεν5 οὗ απ αἴαν. 

ΤὨε Ἰδἰίοσ ἤρυγε 18 8η 4]]υίοη ἰο (ἢ 6 συϑίοτα οὗ ΞρΓΠΚΙΪ ΠΡ ΓΊΟΓΣΕ ΟΣ 

1655 οὗ ἴῃ δἰοοὰ οὗ 53Δογῆςδ5 ὕροη ἴῃς αἰίασ. (Οὔ. Εχ. 245 1,ν. τὸ, 
εἰς. ΤῊΐβ 858 ἀοη6, δοοογαΐηρ ἴο ἰγδαϊτοη, ΕΥ̓ ἀδϑηϊηρ ([Ὠς Ὀ]οοά 

ἔτοτῃ Ὡς ΟΝ] ἴῃ ΟΣ 1 Βαα θδθη σδυρηΐ ἀραὶηϑὲ ὑνοὸ ορροϑὶίς 

ΟΟΓΏΘΓΒ ἴῃ βιιοἢ ἃ ΨΑΥ (δαὶ 1 νου]α ϑβραίίος [86 δἀ͵δορηί 5146ε5. ΤῊΣ 
(Βουσῇὶ 56οη5 ἴο θ6 (ῃδὶ, 7.88 45 (Π6 4118Γ ἀτὶρροά υἱτὰ [Ὠ6 Ὀ]οοά 
οὗ ἰδς 3Δογ] ῆςδ8, 80 {Π 656 ψΔΙτίοσγβ, τ ἢ [Π 6 ΠΕΙρΡ οἱ Υδηνει, ν}}} 

ἀγεηςοἢ (Βεγηβεῖνοβ ἰη (6 Ὀ]οοὰ οὗ [μεὶγ δηεθηιθ5. (Οὐ. 18. τ' ΕΖ. 
9", εἰς. ϑοπῆδ ομς ΨὮο ἰοοκ ἴδ ἰοστῃ “1 ἴοο ᾿τογα γ 858 δα ἀοὰ 8 
ϑαοοηα 5ἰη}}}6, ἐξέ α δοιυ!, ἰῃ αἱ 15, οῃ 6 οὗ [8 ἰαῦρα νθ6886}5 ἰὴ ψὩ]οἢ 

4 ΟἹ. Οη. χε Ρε. 1:8... Ἀ.Ὲ. εἴς, 
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[Π6 Ὀ]οοά οὗὨ 5ἰαυρῃίογοα δηΐπ)4}8 τὰ 8 οδιρῆς. Οὐ. πὶ. 65; Ὁ 8., 
ατί. Βαξο". 

16. ΤΗΐβ τυ ]ὰ πὰ Ὀ]οοαν ρἱεΐυτο, ἘΣ Οἢ 5θθηιβ ἰο να θ6θἢ 
διρρεβίεά ὈΥ ΕΖ. 3017 Ζ-, νναῖταπίϑ οπμα ἴῃ δχρθοϊίηρ ἃ ΤοοῃοΪι- 
βίοῃ δαυδ!ν ΠΥ Ππσ δηὰ ἰεγτῖθ]6. Οὐ Απα. αὐ. Ταΐβ ἐχρεςία- 
ἄοῃ 15 ποΐ γθϑ]ϑεὰ. ϑυάάθηϊ νυ ἴῃς ϑυη οὗ ρεδοὰ Ὀυγϑίβ ἰοσίῃ, (86 
ἴγᾶοθϑ οὗ ἴδε γεοεηΐ ϑἰσγιρρὶε ἀγα εἴδοθὰ δηὰ (ἢ6 ϑοθῆς Ὀδοο68 
ΨΏΟΙΥ Ἰάγ}}1ς. ὙΠῸ Ὀεδαῖν οὗ (Ὡς ρἱοίαγε, 458 (ἢ 6 ττίίεῦ οοποεῖνοά 
1ϊ, 18 πγαῖτοα ὈΥ ἴα οδηρεβ (αἰ ἢᾶνε Ὀδοη τηδάδ ἴῃ ἴῃς ἰεχί, ἀπά 
(δς οοοἰάοη 8] τοϑάουὺ 15 γί Γ ργενεηϊθα ἔτ Δρργοοϊδθηρ 1 Ὀγ 
ἢἷ8 υῃίδιηλ τὶν τὶ οτὐεπίαὶ βϑοθηοσγ. Τα ἄγϑί ὑνο 11π68, τ ἢ 
[86 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ΘΙ] ΘΠ ἀΔΈ]ΟΏ8, (ἢ 6 ΟΠ 5510 οὗ [86 Ρῇγαβε ἐμ ἐμαὶ 667 

διηὰ (δε τγεϑίογσδ οη οἵ ἰδ γογὺ ἐεά, τοδά, 

Τῆς το! ΥὙοδιυεῖ, ἐπεὶν Οοα Ξαυε ἰδέην, 
1ήέλε α Ποοῖ ιυὴὲδ με 7εεά ᾿ὲς ῥέεο ίε. 

ΤὨς τγοιηδίηἰηρ 11π68 οἵ (6 νΈῦΓϑ6 ἃγδ 1.50.8 }}γ τεπάδγοὰ δηά :ηΐοσ- 
Ρτγείοα 48 ἃ βεοοῃά δηά ἱπάδροηάδρῃϊ βἰπηῖ]θ. Τμυ8 ΑΚ. 885 ἐδε 
δίομεΣ οἵ ὦ ογοιυη ἐπε με α5 απ ἐπδὶρη αὗουε πἰς ἰαπα, ΜὨϊΟὮ γγὰ8 50 
ἱποοῃϑιϑίθῃ: δηὰ ὑπ η (6 ] σὶρ ]6 τὶ ἴἢ6 Εδνίϑοσβ βυρϑαςυϊοά [Π6 

βἰ τ οἷ Γ γοηἀεγίην, ἐλε οἰοηές οἵ α ογοιυῃ ἰἰϊεἀ ομ μἐρἢ συν πἰς ἰαμά, 

δἱ ἴῃς 884π|6 {{π|Ὸὸ οἰδείηρ ἴῃ ἴῃ6 ΤΔΓρίη, ἃ5 Δῃ δἰϊεγηδίε ἴοσ {γε 
οπ λέρλ, ἴῃς τεδαϊηρ εὐρμερίηρ μροη. Ἐλδοεηΐ ΥἹΈ ς8, [Δ Ππρ' ἴο 
βΒηά, ἐνδῇ ἴῃ ἴῃ Ἰαίίοτ, δηγίῃίηρ ἴο οοπηοοΐ (15 οοτραγίϑοη τὶ τἢ 
186 ῥγεοβαϊηρ, δπὰ ἱρῃογίηρ τηθίγ 8] οοηϑἰ ΓΔ ἤοη5, ᾿πο}]π6, Ἡ 1 (ἢ 
ἮΝΕΙΠαυβοη, ἴο γοεΐεςὶ (6 ψἢο]α εἶδυϑε, τ ἢ (ἢ6 ἐχοορἕοηῃ οὗ ἰῃς 

ψοΓὰ5 οὐ ἡἰς σοΐ. ΤΕ [ΠΟΥ δά δνοσ ϑεθὴ οὔϑ οὗ ἴῃς {1{Π|6 Ρ]4 η5 οὗ 
Ῥαϊοβπε ἰῃ ἴῃ6 βργίηρ, ἀοἰϊεα νὴ 58 6ορ, νῃϊία δὰ Ὀγονσι, στὰ- 
Ζίῃρ ὑπὰεγ ἃ ὑγ ]]Π]δηΐ ογθη(4] 5ιη, (ΠΟΥ οουά υπαογϑίδηα ἢν (ἢ 6 
ττίΐοσ, δἰΐοσ σοραγίηρ δἰβ Ρεορίς ἴἰο ἃ βοϊκ, δα θά, 85 ἢ 966 1}8 
ἴο ἢανα ἄοῃο, 

1ξε εἰομές 70γ α ἐγοιῦη 5861} {δεν δε, 
ΟἸμενίμεξ οἡ εἰς «οἱϊ. 

--17. Τῆι ῬγορἤΘΟΥ 858 οὐσία! τυιτοη οἰοβοαὰ τ ν. 15. Οης 
ἴο6]5, 48 οὔθ γεδάϑ ἰΐ, [δὲ ἰΐ ϑῃουϊά δηὰ (ογθ. Τ 5 νεῦϑα, (πο σα- 

ἴογθ, δ οὔοε 8{Π|κ658 (ἢ6 οΥἹΟ4] τοδά δ ἃ8 βϑι ρεγῆμσουβ. ΟἹ δχϑηι- 
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Ἰηΐην [1 ἢς δηἀ5 (δι ὈοΙὮ ἰῃ ἴοστῃ δηά οοῃίθης ἰΐ 15 ἱποοῃ βίη! τ (ἢ 
ἴῃο586 παΐ ργεοθάθ. [Ιἡη [86 ἢγϑί ρἷδος, ἰΐ οοῃίδί 5 ΟὔΪῪ ἴἤγες 11π68, 
ΜὮΣΘ 4}} [ῃ6 οἷδοσ νεσβϑο8 αν ἴουσ. ΤὭρδη, ἴοο, ἴἢ6 διυίδοτ οὗ ἰΐ 

15 οὗ ἃ ἀἰεγοηΐϊ τη ἴγοπι ἢ15 ὑγεάθοθϑϑοσ. Τὸ Ὠΐπι ἴῃ 1468] 11{ὲ 
8 ῃοΐ (ῃδἱ οὗ ἴ[ῃε ΞΒῃερμογά, Ὀυΐ [μδι οἵ [86 ΕΠ|6Ὶ οὗ [ἢ 501], δηὰ (ἢ 6 

ἰάδαὶ οοπαϊίοη (μαι τυὐλεμ ργαΐμ σαμδείμ γομίδδ, ἀπά ἡμεδὶ σαμδειλ 

"παΐάεφης, ἰο δομγίδη. Νοῖ [ῃαἱ (δ6 σταίη 15 ἕοσ ἴῃς γουηρ τηδῃ δπὰ 
(86 ταδί, τ ἤθῃ ἰογτηδηϊοά, ἴοῦ (ἢ6 γουῃρ πψοιηθη, θα (μαι Ὀο[ὰ ἴπ 
δουηάδηοε ἃγε σοαυϊγοα ΟΥ̓ δὴ ἱπογοαϑίησ ρορυϊδίοη. Οἱ ἴῃς 
ἔγυϊ] 655 οὗ (Ὡς Ῥαϊεβεης οὗ ἴῃ οογηΐηνσ ἀρε, 566 18. 42 3203 ' ΕΖ. 
4425 Απ. οἷ; Ρ5. γ᾽ 5, εἰς. 

ΤΩ βἰγυςίαγο οὗ νν. 11-17 158 ηοῖ 50 ΣΟΘΌΪΔΙ 85 1μδἷ οὗ νν. 1.-..9. θυ [Πόσὰ ἰ5 
Ὧο ΟΠ πςυ ἴῃ Ῥεγοοίνίης ἴπδἱ (ἢς (Υἰβῦς ἢ 85 σίνεη ρῥἷαος ἴο ἴδ ἰεῖγα- 
β ἢ, δηὰ {δὲ ἴΠογὸ δὲ ἄνα βυςἢ αἰνβ: Οἢ 8 τῇοσε οἱ 1ε85 ἀἰβίοσιδα ὮΥ εἴ- 
ΤΟΙΒ 8η6 ροβδ868 ἴῃ (8 ὑσορδεςυ, ἴε ἄγϑί δηὰ (ἢς ἰδϑῖ μανίηρ βυϊετεὰ 

τηοϑῖ βευθσεὶγ. [}ἢ ΑἹ (Πε βες(ἰου ἴο τ δὶς ἢ ἴεθε νϑσβοβ Ὀοϊοης θερὶῃβ 

Ὑ{} ν. 5 δΔηα εἶοβ658 ἢ τοῦ; Ὀσΐ νν." 1. ἃ΄ὸ ἴῃ ἃ αἰ οσεηῖϊ τηϑάϑυγο δηά 

1ο᾽ 5 δὲ πεοεάδοὰ ἴο ὑσγεραζε ἴῃς ΨΑΥ ἴοσ ψῆδὶ (ΟἹ ]ον8.---11. Ὁ2] ΤῊΣ 
ῬΟΙΒΟῺ Πεῖὸ δα ἰἀγοβϑοα 18 [Π6 886 88 ἰῇ ν. β. Τδε ρδγίοὶε, (ποσείοσε, 
ΔΌΡΪΪ65 ποῖ 80 πιυςἢ ἰο (Πς βυν]εςῖ 88 ἴο ἴδε ἰπουσῆς οὗ [6 πεσε βεη- 

ἴεῆοθ. Ηδηςα, ἰΐ 18 ΡΓΟΡΕΣΙΥ τεημαογεὰ αἷδο ἰῃ σοηῃοςὔοη ψ|8 τῃς νΌ. 
(ῦ. Οε8. 115. ΤΥ τὰς Ρσορῇεου (μδ41 ὈΘρΙη5 δἱ [ἢ 15 ροϊηϊ 15 ἰδίεσ [ἤδη νν. 1-., 
ἴῃς Ῥασίῖοϊς 18 ἀου!]γΥ δρρσορσίδίε.---νῇ ἘΠΌ. δοςυβεβ (ἃς [εν οὗ δᾶν- 
ἰηρ ἰλπιροτοὰ σ|ἢ (ἢς ἰοχὶ οὗ (ἰ18 νεσβε, ἀτορρίηρ ἃ “ ἔτοιῃ ἴῃς ῥτὸ- 
πουῃ δηὰ ςμβδηρίην ἴδε 8[. οὗ ἼΥ 2 δῃὰ Ἴ ΝῸΝ ἔσζοσω [ἢ τηδϑβς. ἴο ἴῃ ἔδπι. 
Βεηάογ; Ὀυϊ, βίηςε ἱΐῚ5 ΟἸδδΓ ἔσοσα ἴῃς σοπίοχι 1Πδῖ, 88 885 υ3ὲ Ὀδοη οὔ- 

βεσνοα, [δὲ ττὶϊεσ ῃδα δίοῃ ἴῃ τοϊηά, δηὰ ποῖ 115 ξυΐϊυγε κἰηρ, (ἢ6 οἤδτσο 
τηυῦβῖ Ὀς ἀἰβηγϊϑθο. ὍὙΠὲ Ῥσοηουῃ ἰ8 δὴ ἱπάερεπάοδηϊ 5υῦ]εςὶ δητςρϑῖ- 
ἴῃς ἴῃς υ8:-ἸηιοηΠοηθα 85[. Οὐ. Οη. ο᾽; Οε58.}}»8 (ὦ) (α),.---ΟἽ] ΤὮΘ 
ῬΙΘΡ. 888 8 οδυ58)] 5: χη βοδηςο, 85 ἰη απ. 183: Ὁς. 2419. ((ὐ. ΒΒ. εσῖι. 

2, ᾿, ς.-πὴ 2 ν.2] ΦΛΩ οπι. (ἢς [., ΟΝΒ Ἡ ὁ ὅ ίο]ον ΑΗ. ὙΏο 51. ἰ5 
8η οὐ). βεη., βίπςδ ΟἿΪΥ οἡ {15 ἱπιοσργοϊδ οη οδη ἴποτε Ὀς ἑουηά ἰη τὰς 
οονδηδηΐ ἰηῃ 4ιεβίίοη 8 τονε ἔοσ αἰνίπα δοΐοη. ((΄. Ος5.}13.. » ὦ), 
-οτρῦν] ὦ Ἢ (Ὁ, τιϊϑ!]οὰ ΌΥ τιν, Ββανε ἴῃς 2 8ζ. τωδβς., δυὶ ΑΙ ἰ5 Ξυρ- 
Ῥοτγίεα Ὀγ ἴ;ς οοπίεχι. Οὐ. 2ῦν, ν. 12, Οἱ (δος ἴδηβε, (ἢ ρὲ. ἀδπούηρ (δα 
ἱπισαΐηθηςε οἵ ἴῃς σίνεδη δεῖ, 8ες (α68. 198. (4) --ἸΣ ὍΝ 11Ν] ΟἸΘΑΣΙΥ ἃ ρίοβϑ. 

(1) [ἔ αἰπίυγοϑ (ἢ τηοαϑυσο. (14) [ἰδα ἀ5 ἃ [ῃβουρῃϊ υπηδίυγαὶ ἴῃ (5 οου- 

ποςοη. (3) 1{158 ΘΆ53:}γ ἐχρ δἰ ηβὰ 88 ἃ σευγϊηΐϑοεηςε οὗ ἡ. 37" οζσ [6. 484, 

ῬΓΟΌΘΌΪΥ, 5ἰηςε ἴῃς [ἐν ἰηϊεγργεῖςα Ἢ2 88 τηδδηΐηρ Εφγρῖ, ἴδε ἔοσῃεσ. 
[τ 15 Πιογοὶγ δὴ ΘΧΘΙΡΪς οὗ τη ΐβδρρ δα τα ἰπὶςαὶ ἰεδτηΐης.---13., 1200] 
Ἑουγ Καοηῃ. 138. ἢδνα 15, ἔγομι 530ν, ἀου 1655 (πε τεδαϊηρ ἔγσοπι τὶς ἢ 



Ὁ" 283 

4 μοὶ καθήσεσθε αιὰ ὦ αΟΘ΄όὸ. ΤΉΪΒ τεδαϊην, βονγένοσ, 4065 ηοὶ 5υΐι (ἢς 
οοπίοχί, νυ ὩΪΟὮ τεαυΐγεβ ἃ ἔοστῃ οἵ 3νῦ; ποῖ, ἰηάοεά, ἴῃς ἔπν. οὗ τὰς ἰοχι, 

ΔΙ βουσἢ ἰΐ 15 ϑυρροτίεα ὃγ Ἦ δ, Ὀυὶ Ἰ2γῶν, οὐ Ὀεεῖεσς,--οσ [88 σεα υγεϑ 
ΤΊΤΟΥ ἴδ ᾿Δηβροβιοη οὗ [Π6 ὅγϑὶ ἔτνο ἰεἰίετβ οἵ [86 ῥσχεβεηὶ ἰοχί,--ἸΣ ΥὍ. 

80 Μαγί.---Ἰγῦχ2}] Ηδγα οηἱγ. ἸΝΒεῖδεσ ἴῃς ἢγϑὶ ποσὰ οὐ [18 νοσβε ὈἊ 
8ῃ ἰπν. οἵ ἃ οί. ψ 8}, 1ἴ τοαυΐγοβ, ἰο οοταρὶεῖς ἱϊ, (ἃς τἰτὰ δηὰ ἂς 
ἴουτγίι, ἀδῃα [Π656 ἴδσϑο τγδῖο δ ᾿ἰπ6 οοστεϑρομαΐηρ ἴο ἴῃς ἴνο ἴῃ ἴῃς ῥσὸ- 

οράϊης νεῖβα. [Ι͂ἢ οἵμεσ ψΟσάβ, 1.2 [5 βυροτθυου, δἱ Ἰοδϑῖ ἴῃ τι ἷβ οοη- 
ποοὔοῃ. ὙῊ5 Ὀεΐηρς (6 οα86, ἴβεσε δὰ ὑνὸ ὙΔΥ5 οἱ αἰπροβίηρ οὗ ἰΐ, 
Εἰἴ θεν ἴο σδηβίοσ 1 ἰο ἴῃς ποχὶ ᾿Π6 ΟΣ ἴο τεῖπουε ἰὶ θη σεϊὶγ. Βυϊ (6 ὅτβὶ 

τηεϊῃος ἰ5 ἱπιρσδοῖςδοϊς, Ὀδοδῖιϑα ἴΠ6 ποχὶ ᾿ς 15 δ γεν συ ςἢ ἴοο Ἰοηζ. 

ΎΒΕεΓε 5εοπΊ8, ἰμογείοσε, ποίησ ἴο ἀο Ὀυϊ ρΡχοπούηοε ἰΐ ἃ ψ'οββ; 11}]685 ἴἴ 
Ὀς ἴο δηά δῆ εἐχρδηδίοῃ ἴοσς ἱἴ. ΤΈς ἴο!]οσίης 15 βυρροεβίεά: [Ιη Ῥ5. 9 
δηά το ἴδογα οσοὺγβ ἴδ νοσζὰ 513 ἴῃ [ὃς δεῆϑβὲ οἵ ἐγομδίδ. 1ι 15 σοσί! ηῪ 

ῬΟΒ51Ό]ς 1[π2ἴ ἸΥΣ2 15 ἃ τϊϑίδίκα ἴοσ (818 ττοσὰ, οἵ δὴ Ασδζηδὶς ἔοστῃ οἵ ἰϊ, 

(Ὠδὲ γγχ2" τᾶ5 ἢτϑί ἃ τοδ 8] χ1ο55 ἴο “)) ΠΣ, δηὰ (μδῖ ἐξ ττᾶϑ ἰπβογίοα 
ψΒεῖα ᾿ξ ΠΟ βίδπαβ ὈΥ ἃ ᾿δγοὶθβ8 σοργ βί.----Ἴ Ὁ ΛΠ Ὁ2] Τοθ. πτοσαάβ 

δ΄ϑο πιυκὶ Ὀς οὗ ἃ 5Θεοοῃ δεν ομδσγδοίεσ. (1) ΤΟΥ αἰδίυγο (ἢδ πιοισίοαὶ 

βοβεῖης οὗ ἴδε οτἱρίηδὶ δυῖμοσ. (2) ΤΈΘΥ σὰ ρασεηιποῖοδὶ δηὰ ἐχρίδη- 
δίοιγΥ. (3) ὙΠΕΥ 8δεὰ ἰο δανς Ὀδδη ἰπιεηἀοα ἰο Τος8}} 15. ὅ7. ὍΤὮς 
βυῦ͵εςὶ οὗ 120, (ἢ ὑσοη. οὗ ἴῃς ἢγβί ρεΐϑοῃ, 5 ἴο Ὅς βυρρεἀ. (Ο. 
Οοϑ. 81.9.8.) 8, Βδ.1}97.4.8., Κα. Μη .-- 18, ΠΡ] Τῆς νγββ. οοη- 

ποςὶ (815 τογὰ 11} (ἢ τεῖ 6. 80 αἷϑο Τπεοοά. Μορϑ., 1κ., ΗΣ., Εν., 
Βυγρχεσ, Κόδ., Κο., ΚΙΊΙο., Οἱ., Ἶνε., Νον., εἰ αἰ. Ὄῆδ τηοᾶβϑυσε δηὰ (δ 6 

δοςεη(υδίίου, Βονενεσ, σοαυῖγο [841 [ἴ Ὀε διίΔοΒοα ἴο νι ηδῖ ἕο] ]ονβ. 90 76σ., 

Ἐδ., Μασοῖκ, Ὦσυ., Νεν., οβοημι., Μδυ., Οσι., Ηά., Βεά., Ρυ., Ιονος, 

Ματσί, εἰ αἱ. ΤὨς οδ͵ες οι ὉΥ Νον., [88 18 ἴξ τεῖος (ἢ οὔδ]εςξ οὗ γιὸ 
ἱϊ τουἹὰ Βᾶνε ἴδε δζῖ., ἱσῆοσεβ [Πς ίδοϊ [π4ἰ [Π6 ἀζί. 158 τερδδίθα]ν οχαϊτοὰ 
ἴῃ [18 ΡΤΟΡΉΘΟΥ ὙΠεσο (6 ῥσοόϑβε Ἰάΐοπὶ νουἹὰ στεαυΐγο ᾿ἴ. Οὐδ. Ἴ120, ν. 11; 
ὍΣ, ν. "Ὁ; γῦρ, ν. 1»; πϑῖο, ν. 5, ΤῊΣ τεοορηϊἴοη οὗ (με Μαββϑοσζεῖς ρυης- 
τυδοῃ σατεῖς5 ψ 1} 11 ἰἢς τοὐ]οςοη οἵ νασίουβ ἰηἸογργοί ἤ ἢ ἔοσ ἰἢς τοσάβ 
(δαὶ (ο]] ον, ἔοσ 1 18 οἰθδσ 1ῃδὲ, [ἢ 1 Ὀεϊοηρβ ἴο ἰῃς βοοοηά [ἴπὸ, 11 τυϑβὲ 

δε ἴῃς οδἦεςϊ οὗ το ψ Ἐ}]16 ὈλΟΝ σδῃ ΟἿΪΥ Ὀς 80 δος. οὗ [δὶ νυ το ἢ 
ἴῃς οδ͵εςεϊ 15 Δ]]1ςὰ. Οὐ Οε5.1.1.17..4. Κ. 4 ὦ), ὙΡῚ] ΤὨΪ5 νΌ., ἰη Ῥο., 
τηοϑβὶ ἐγοα σης 885 [6 πλοδηΐην ἀγομδο, Ὀὶ 1 15 4130 υϑεα ἰη ἴῃ 56η56 οὗ 
ἀναμάτεν, διὰ ἸΝτισμϊ 50 σοπάοσβ ἰἰ ἴῃ (Πἷ5 ἱπϑίδηςο. Νον. οὔ]οςῖβ, θαϊ 
δϊς ροΐϊῃ 5 ἃσὲὰ ῃοῖ γ6}} ἴαάκεη. [Ι͂ηπ ἴδε ἔσϑὶ ρἷδος, ἴῃς νοσὰ, ψἤεθη υϑοὰ ἴῃ 
τῆς ἰατῖο 56 η96, 15 ποῖ ΔΙ ναΥΒ ἔο] ]οὐγεαὰ ΌὈΥ )π. 966 15. τοῖβ, όσα ἴῃς 

οὐ͵εοςὶ ἰ5 ονῶ, α ϑεομῦρε. Τὶ 15 [βοσεΐοστε ποῖ ΠϑοΌββασΥ ἴὉ ΒΌΡΡΙΥ 5 ἴῃ 

185 ἰπβίδηςς δηὰ ἴδ “ρυϊ ἰηῖο (ἢς του οὗ ἴῃς ρτορδεῖ ἵτο τυυΐυδ}}γ 
ὀχοϊυϑῖνε ἄσυγεβ᾽"; Βυϊ, [υϑὲ 845 ἰῃ (ἢ ᾿πητηοα δίον ργεσεάϊηρ οουρϊοεῖ τς 
ῬΈΔΡΟη ΜΨἘΙΟΝ 15 [Π6 οὐ]δοΐ οὗ ςοπιρασίβοη ἴῃ ἴ[Π6 ἢγϑῖ πιυβὲ Ὀδ Βιρρ Ἰοά 

ἔτουι ἴῃς ϑεςοπα 1ἴπ6, 80 Πεῖὲ ας ὦ σισογὰ ΤΩΔΥ Ὅς Ὀοττονοα, ἴο σοπιρ]εῖς 
τῆς ἰδουχδῖ, ἔγοσι [6 Ῥάγδ}}εἰ οἶδυϑε. ἍΝΏΣΙε, τποτγείοσζε, ἰἴ τδὺ Ὀς Ὀεβὶ, 

ἃ5 ἃ ὈΟΠΟΘΒ5ΙΟΏ ἴο ΟςΟἰ ἀΘη1Ὰ] ἰΔϑῖε, ἴο τεηάοῦ (ἃς νῦ. ἰπ αιιοδίίοη ἀγομσό, ἰἴὶ 
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ἷβ τῆοσε (δὴ Ὁχοῦδοϊς ἴμαὶ [26 δυΐμοσ σεδὶγ (δουρὶ οὗ ὙΔΕΝΕΝ 85 
ὁγανάἐσδέηρ Ὠἰὶδ Ῥθορὶς δρδιηςσιὶ (εὶς δσποιΐοβ. Οὐ. Εςξ. 3219, σοσε ἰὶ ἰς 
Ῥοββῖθ!ς τἴμδὶ 'ὑοῦ}}} δῃουϊ ἃ Ὀς ομπμοπαθα ἴο "ὙὙΦ3.--τῖν 23 9] Α5 828 
ΔΙΓΟΔΥ Ὀδεδη ἱητιδίοά, (Ὡς τογὰβ ἔσοσα ᾿ΠΎΡΥ Οζα ον ΘΠ Εν οου- 
(Δἴ ἃ ρβάσγδὶ ει. ὮΒεη, ούνενοσ, δ διίειηρί 15 τοδδ ἰο δίσδηρο ἢ. πὶ 
δΥτο τ ΠΟ ΔΙΪΥ [ΠΟΥ τοΐυδε ἰο Ὀ6 90 δεϑοτίε. [ἵπάεοὰ, στ βδη [ΒΟΥ ὅστε ἐϊ- 
υἱάεα δοοοτγάϊηρ ἰο ἴῃς δεῆϑε, ὄνεη ἰξ, στ ὦ Αᾳ. Σ, 1)35 Ὀς ομβαηρεὰ ἴὸ 
ὩΣ, ἴῃς δγβῖ πὸ 888 ὩΘΣΪΥ ὑνῖςς τἢς ἰεηστῃ οὗ τ δεοοηά. Μασῇ δἱ- 
ἰδ ΡΣ ἰο οογσεςὶ [5 ἀἰϑοσερδηςυ ΟΥ̓ οὐ της ὈΟΓΏ ΤῊΣ δῃὰ 1.)22, 50 
Κιι. ὙΠ ΪΒ '5 ΟΩΪΥ ῬΑτΓΈΔ}ν δα δίδοίοσυ, δίηςς, ὈΥ (ἰΠς σΤειοναὶ οὗ ΤὉῪ, ἰἢς 
8[. οἱ Ἵ))21 [0565 15 δηίεοεεηϊ δηα ὈδΟΟΣΊ65 685 ΘΔ 5} ἴῃς Πρ ]6. 1ί, 
δβονονεσ, (ἢ 15 ὯΔ Π16 5 γείδί θά, ᾿ξ οοπιρίοῖδβ (ῃς ἢτϑὶ ᾿ἴπς, δὰ [ἢ ΟὨ]Υ 

ὙΑΥ͂ ἰο τεβίογε ἴῃς βυτωσοεΥ οὗ (ῃς οουρ]εῖ 5 ἴο ἀσὸρ 1.» ))2 ὃν, ΟἹσ, δ5 
Μαγῖΐ δῃὰ οἴδεῖβ σεδὰ ἱξ, 1.»)2 ὅ». 80 νδὴ Η.-- Ὁ Ποσ] Οπς πουϊά 
ἐχρεςοὶ οσονι. 10 ἰδς ῥγεβεηῖϊ σεδαϊΐηρ 15 σειαϊηοά, 1 τηυδὲ Ὀς ἐχρἰδἰηοὰ 
85 ἃ (δ56 οἵ δἰἰσαςίοη. 

14. ΤῊΣ τε ΣΙ δ] ἔοστη 15 ΠΟΤῈ νΟΣῪ τορυϊδσ, Ὀυἱ (ποσὰ 15 οὴς νοσὰ ἴοο 
ΤΩΔΗΥ ἷπ ἰδ (τὰ η6. Οὐ, Βετείοσε, εἰἴποσ ΝΣ ἼΜῚ οὐ [Π 6 ΠΥ" ἕο ον- 

ἴηι, ὈΓΕί γα, τὰ Μασ, (ἢ ἔοστηεσ. Οὐ ν. 15.--1δ. ΤῊς ἰοχὶ οἱ τμϊς 
ΨΟΙΒ6 158 Ὠοΐ ἴῃ 80 βοοά οοπάϊοη. [ΙἋἢ (ὃς ὅγβὶ ρἷδος, πῶσ, οὶ ὀσοὺζς 
ΟἾΪΥ οὔοδ (1ο᾽) εἰβενβεγε ἢ (88. Ο.ἼΙ, δηὰ ἴπεγὲ 88 δῇ ἱῃίοσροϊδου, 
δῃουα Ὀς σδηςο ]]6ἀ.---ῦϑν}) 16 τἴλ6 Ἰΐπε πον Ὀεσίπηΐηρ τῖτ 15. ποτά 
“ΕΓ ςουρ  οα τ ἴῃς ποχὶ οὔο, ἴῃς (πουρθὶ οὗ εδτίηρ νουϊὰ Ὀδ ἰῃ ῥἷδος, 
δηῃὰ ἰξ πουϊὰ θὲ τόσ ψὮΣς ἰο διἰϊεσηρῖ ἰο ἐπηδηὰ (δε νογάβ (δὲ ἔο] ον 
ἰο Ὀσίης ἴθδπὶ ἱπῖο Βδιτήοὴν πὶ ἰ. ὙΒυ5, 6. Κ., ἔος Ὁ 52 ᾿02925 οὔθ 
ταῖὶσηϊ βυχρεβῖὶ ὉΠΛ2Ν Ὕ529. ϑίησε, βοννεσ, ἴπ 6 ̓ίης ἔοστῃς ἃ οουρϊεῖ 
ἢ τς οπς παῖ ῥγεοθάςβ, δηἃ στρδῖκοβ οοτιρίεῖς βεηϑε πιϊδουὶ ὑϑΝῚ, 
(δετε σὴ Ὀς π|ὸ ἀουδὲ [π4ι, 51 85 ἴῃ 15. 216 ϑΟπΊ6 ΟἿ 885 ΒΌΡΡΙ ἃ (Π6 
νῦ8. ἴοσ εδίίηρ δῃὰ ασίηϊείην δἵζεσ ἃ ἀδδβδοσρέοη οἵ [Ὡς ργερδγδἔου οἵ ἃ 
{Δ0]ς, 50 Βεζε ἃ 5. ῦῖθε ἱ ἢ τλοσα Ζοδὶ ἔοσ σε} ΠΥ ἴΏδὴ ἰαϑὶς ἴοσ ΡΟΘΌΥ 888 
δΌΡΡΙΠοα Ὅτ ἴο οοττεβροπὰ ἰο πε Ἰωϑν οἵ [Ὡς πεχὶ πο. ὍὙδὲ δἱοτιδ- 
ἄνες ἴο [815 πηεϊποὰ οὗ ἀἰβροβίῃρ οὗ ἴῃ νοσγὰ ἰβ, ψτπὰ ΚΙοβιοσσηδηη, ἴὸ 
εδδηχε ἰὲ ἰο ὅσ». 80 Κυὶ,, νε., Νον., Μαζὶ, ΟΑϑαι.,, Κι τον 
γΡ}] ὙδΒεβς πογάβ ἀγὲ ρογίθοι!  ἱπίο! ρα ῖρ]ς δέϊος υϑϑϑν, τη βουΐξ ὅϑνι, 
1 ἰ8 {Πογείοσε ΠΗ ΟΟΒΒΑΤῪ Ὁ Γεβογί ἴο ζυγοῦ οσηθηἀδίίοη ἴῃ [815 [1π6. 
ΕἸυσε᾽ 5 βυρχεβιίοη, Σὸρ 52 πὸ 75 2, ἴοο σεδ ἢν δοςερίεά Ὁγ ἾΝε. δηὰ 
οΟἴδεσβ, τηυβὲ οεσίδ ἢ} δ τεὐοοϊοα ἰδ (6 1γν.»)2 Ὁ οἵ ν. 18 5 ἁηρεηυΐηο.--- 
Ἰ9Π] ΤῊ 5 ἰς ἴῃς τεδαϊην ὑγείεσγε Ὁγ Βδεῦ δηὰ βυρροσίεα ὉΥ 20 Κοῆη, 
δηὰ τό ἀςε Β. πι55., θυὶ [26 στεδῖ πγδίοσὶ οὗ ἴμε 158. Ομ [ἢ ς οοηπεςᾶνο, 
δηὰ 80, δρρασγεηίίυ, ἀἰὰ ἴποβς ἔσοτα το ὦ δηὰ (ᾧ σεσε τϑδάθ. [ἐ ἰς 
τόσα ἴπδη ῬσοῦδΌ]ς, μοσενεσ, δὲ ὈΟΙΒ ἀγα ἱποοστεςῖ, δηὰ τπδὲ ἴῃ ΚΕΥ 
ἰο ἴῃς οτχίηδὶ σεδαϊηρ ἰ5 ἰουηὰ ἰῃ (ἢς τὸ αἷμα αὐτῶν οἱ (Φ᾽-«. «. «. »ΛΟΣΙ, 
Νοῖ (αὶ 91 νὰϑ ἱπαυ Δ ΌΪΥ τὰς οτὶρίηδὶ σεδαϊΐϊησ, 8δ5 Ἡουῦ. δηὰ τὸ 
ἰαῖοῦ οσ ὅς β τηδὶπἰδῖη. ΑἹ] [686 86ϑῖω ἰοὸ δνς ονεσϊοοϊκδὰ ἰδ ἕδοϊ τπδὶ 
[86 8[. οὗ 5, [ἢ ἰξ τοσο δυδεςυϊοα [ΟΣ ἸῈΠ ΟΣ Ἰοδι, νου Βανε ηο δῃϊο- 
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ςδάεηϊ, υη]ε55, κα τδδὶ οἱ ποῦν, ἰξ χεξεστοὰ ἰοὸ ες 1ενσβ, τίς 5 Βασαν 
Ῥοβϑίδὶς. 1ί, (ποσείοσε, (ἂς ἱεχί, οσ ἰεχίβ, ου νος τὰς Οτεεὶς ση58. οἰϊδὰ 
ὍΕσα Ὀδδοὶ πδὰ 91, (ΠεΥ̓ 5βουϊὰ μανε ὑτοπουηοδὰ ἱξ ὉΘἽ - ὈΝΟἽ, δηὰ 

τεπάἀετοὰ ἰἰ 5: ΡῚῪ αἷμα, οΣ, αἴϊες (ες Ηδδ. ἰάϊοχι, τὶς ἢ ΤΟΥ ϑοσηειίπηε5 
ἕο! ονεά, αἵματα, πιθοῦ αὐτῶν. ΤὨϊΪ5 158 ὈοΟΪὰ δηὰ Ἵσγιοὶ ἤσιυτοε, θυ (ἢ 6 

ποχὶ πε ψΔΙτδΩῖβ οἱ ἰηῃ Ὀο ονὶης ἴμδὲ 1ὲ Ἔχρσεββϑεβ ἴδ 6 ἰδουχῆῖ οὗ ἴῃς 
δυϊδοτ.--Βς Ἰαδὲ ᾿ς 8190 15 ονεσίοδ δὰ, Τα (οξε τη οΩν οὗ Φ ἰ5 ἴο 
τῆς εἴἶτςς [δὲ Γνὴ5 15 (ἢς ποσὰ τῃδι βδβου! ἃ Ὀ6 οὐοἰεἰοά, Ὀύὶ, δἷηπος (ἢς 

Ἐδηβἰδίοσβ ον  ἀθΠ ΕἾὟ ταϊβυηπαογείοοα (δ Ραββασο, ἰδεῖς Ἵνϊάδησα 15 ποῖ 
οοηνϊ ποίησ. Μόοχσϑονεσ, ἴῃς ἕδοις [δδιί, δ βουσῇ εἰἴδος οουϊὰ 6 οου- 
διγυεὰ τι ΠΩ 3 ὈΓΟΒΟΩΪΒ ἃ Ποστε ἡδίυγαὶ δηὰ ἱσηργεβεῖνο οἱςζυσα, 
ἰπαϊςδίεβ τμδὲ ἰξ 15 οσγ σὶπαὶ δηὰ (δδι (πεγείοσε ρ "9 5 δὴ ἱπίεσροϊδίοη. 
50 Μαγίϊ, Κιι. 

16. Ὀ»ηῦν"}) ΤΏε 56, 15 ξυρεχῆυουϑ ἴῃ ἴῃς ῥὑγεβεηϊ οοπαϊ οη οἱ [με ἱοχὶ, 
δηὰ ἰ5 δοῖΌ Δ} οὐ ἰδ Ὁγ Κοηη. 30; θυ 866 Ὀεΐονν.--οπ τ κΊ δεῖς δραΐη 
ἰϊ 15 ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ ἴο οὔοοβα Ὀεΐτγδει ὑπτὸ Οτεεὶς τοδαΐηρβ, ἕοσ δἰ πουρῇ ΝΒ 
δανε (Ὠἷ5 νοσά, ἰπ ΩΓ 1 8 ταπηρσ. ὍΤΒς ΓΟΥΤΩΘΣ ῬΣΟΌΔΟΙΥ τερσεβθηῖβ 
(ς οσ χίπδὶ ἰἱεχὶ. ΖΣί σου δ Ὡ]Ὺ οοσρί εἴεδ (Π 6 11Π6 ΤΟΤΕ 58 ἰδίδοίοσ γ [Ὡδη 
ΜΗ 52, 1|, Βονενεσ, [6 ΓΟΣΙΊΟΣ 5 στοίδ ποὰ, [δ6 Ἰἰαϊίες τηυβὲ Ὀ6 58.- 

τβοδά ἰο τὰς τεχυϊτετηοδηῖς οὗ [86 τηδβϑισο. 850 Μασί, Κιι.-- - Τῆς δτεὶ 
᾿πς Ββανίηρ Ὀδδη τεβίοσεα, 115 ποΟϑϑΔ ΣῪ ἴο βηὰ ἃ τηδίἊ ἴοσ ἰ, ΤῊΪ5 ἰ5 
ἰοσγϊυπδίεϊυ ποῖ ἃ νον αἰ θςυϊ ας. ΕἸσβί, ἢ Ὀρυῦντι 8 οοστεςὶ, ποτα 
ταυπί αν Ὀδδ δηοῖθοΥ νῦ. ἴο Θοττεβροηὰ ἰο 3, Μοσϑονοὶσ, ἰἴΐ τηυβὶ Βανα 
εδη οὔς οἱ ψ ΕΟ Ὑδν ἢ τγὰ5 ἴθ βυῦ͵οοὶ δηὰ τῦῖϊ πο ἢ (ἢ6 δἰτοΐς 
ἤκε α βοεῖ οουἹὰ Δρρσορσίδιίοϊυ Ὀς τυρὶ ογεὰ. Τδεθα σοαυϊγετηθηῖβ ἃΣὰ 
τηεῖ ΟΥ̓ Ρ, δηὰ Ἶνε. 8 ἢο ἀουδὶ οοττεςὶ ἰῃ ἱπβοσίίηρ ἴῃς ἱτηρῖ. οὗ (88 
ποσὰ, ἴυ. ῥτοάυςσίηρ ἃ βεοοπὰ 11η6, ἸῸΣ ΠΡῸ ἸΝΣ9, σοσσεβροπαϊηρ ἰο ἴῃς 
Οὔ Δἰσεδαν αἰδοονεσοά. ΗΗΐε 5 ἢοΐῖ 80 ΒΔΡΡΥ͂ ἷπ 15 σεϊεςξίοῃ οὗ (ῃς ἰδ ῖοΣ 
84} οὗ [15 γεσϑς, ἴοσ, βίης ν. 17 15 ἰῃ ἃ αἰ οσοηΐξ τηδδϑιτγο, ἔθεσε στυπὶ Ὀ6 

ἔουπα Βεζε ἴτνο ᾿ἴπη65 ἴο οοτρϊεῖς (Ὡς οἰοβίης βίβηζ. ΤὨΪΐδ οδῃ Ὀς ἀοης 
Όγ τεδαϊηρ, τὴ 76.) Σ2Ν5 ΖῸΣ 32} δῃηὰ ἰΠΘΕΓΙ ΩΣ δέίοσ Ἢ) ἴῃ 6 ὑσοῃ. 
ΠΌΠ, ἴῃς βᾶπις Ὀοΐηρ ΠΟ ΟΘΞΒΔΤΥ ἰο ΟΟΣΩρΡΙεῖς ἴδ 6 56η5ς δηὰ εἶνε ἴῃ ἄγξὶ ᾿ης 

ἴδε τεαυϊγεὰ Ἰεησίῃ. Οὐ (δε δρρζορσίδίεηβ οὗ (ῃς εἰ πλ}]α (15 ῥγσὸ- 
ἀυςεά, 866 ἰῃ οοτησηεηῖβ. (ἡ, ἴδς τδαϊοδὶ δη ἃ ὑπ γἝ τὶς] σεν βίοη,--- 

ὯΡ ἴῸΣ ἸῸΡ ,ἼὮ) ἼΩΝ ἴοσ ἪΣ 12 δηά 'ΓΘῪΝ [ῸΣ ἸΠΟῚΝ,--- ὑσοροβεὰ Ὀ΄ νδῇ 
Η,, ψἢο οἷαἰπς ἴδ (Ὠς τος ρασὶ οὗ ἔπ νϑῦϑε, ἔγοτα [ΝΥ οηψψασὰ, βδβουϊὰ 
οὔδηρε ὈΪδοεβ Ὑ1 1ο!.--17. ΤΟ σεδϑοηβ ἴοσ τερδγάϊηρ [15 νοσβὸ 85 δῇ 
δα άϊοη ἰο ἴ86 οτίρσίηα] ἰοχὶ Βανα δἰγεδαν Ὀδοη ρίνεη ἰῃ 1.6 οοτητηδηίβ. 
ὙΒΕΥ οδηποῖ Ὀς πιεῖ Ὁ δἀοριηρ ἕον ἰἢς ἰαἰῖος 84} Μασ β σεδαϊΐηρ, 
ΥἱΖ., ΓΤ 120) ΕΥ̓ 150, ἴοτ, δι ἐπουρσῃ (158 1πὸ του θ6 οὗ δρουΐξ [86 
ῬΙΌΡΕΣ Ἰεσία, ἰ του]ὰ 51}}} ταῖς αἀἰβδοοσὰ τῖϊ ες οοημίοχι, Μοσϑονυεσ, 
Ἷ, 85 αδονε οἶδ πλοά, ἰῃς ργεςβαΐηρ οουρ]εῖ 5 σοπαΐης, [815 νοῦβο, τ βοῖθοΣ 
ἃ ἐπι οἵ ἃ βίῃ, [4115 ουϊπίάα [πδ βοβεπιςε οὗ [ἢς δυίποτ.--- 90, Ὁ9}} 
Ὗε. τάβ. 30, Ῥπον, ἴ;6 δηϊδοεάεςηϊ οἵ ἴῃ εἴ. θείην ΠΟ ῚΝ. 
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ς. Τῆς ῥίαη οἵ γεςίογαϊομ (τοὶ --ττὖ. 

ΤΒο ῥγορδοῖ ἴῃ ἃ ψοσζὰ ροϊηΐ5 ουίΐ (ῃ6 οδυ.86 οἱ ραϑί πη]ϑίογίη 68, 
16 68. γρε8 (Π6 τηεδη8 ὈΥ ψ ἢ Ὑδῆνθἢ ρυγροϑε8 ἴο γεϑίοσε ἢ 15 

ΡΘΟΡΪΕ ἴο ἰδ εῖγ οουμγ. Ηδς ψ]}} γίνε ἤδτὴ βίγεησίῃ δηὰ οουγαρα 
ἰο Γαβίδὲ δηἃ ονϑγοοσης {Π6ῖγ ὀρργεββοσβθ, δηἋἀ δη4}}ν σδίῃογ (ἢθπὶ 

ἔγογῃ (ἢ6 τετηοίεϑί γερίοῃϑ ἴο ῬΏΪΟΝ [Π6Υ ἢᾶνα θδοη Ῥδηβηοα. ΤῊΣ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ οἶοβε8 τ ἃ ἰδπηθῃΐ ἴογ (Ὡς ΡΟΥΟΓΒ (Πδὲ πιιιϑὲ ΡεΓ 5} ἴῃ 
[86 οομῇῖςοί. 

1. ΤὮα ἀἰβοοῦγϑα ΟΡΘἢ8 τ] ἢ ἃ οοιητηδη. ΤὨϊΪϊ5 οοϊατηδηά, δον- 
ΟΕ, 15 ηοί δα ἀγεβϑοα ἴο ΔΗΥ͂ ΡΑΓΈΟΌΪΔΓ ῬΟΓΒΟῚ ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟη8. ΓἸΚ6 
σεγίδίη αυρϑοῃβ τ] ἢ πνΐοἢ ἴῃς ΗδΌτεν, Ργορἢοῖβ βοπη  Π|68 δἢ- 
᾿Ινεποά (ΠΕῖγ υἱΐεγαδηςθβ, ἰΐ 15 ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ γοίογιοδὶ ἀδνίος ἴοσ ὑγτηρ- 

ἴησ ἃ γι ἢ τόσα ἵοσο]Υ ἴο (6 αἰ ομ οἱ ἴΠο86 ἴο οι 1 ἰ8 
δαἀάγοβθοά. [πῃ 76. 142. τς ἀοςίτης πεῖ ἰδυρῆς 15 δοίυδ! ῥα 
ἰηίο [6 ογη οὗ ἃ τῃῃείογιοδὶ αυδϑὕοπμ, ΑΓ ἴδοσγα διηοηρ ἴῃ ποῦ- 
οη 65 οὗ [ἢ6 Ὡδίοῃβ (84) (δαὶ οδὴ οδυϑε ΓΑ (7. 4150 

70. 3858... ὙΏεΩ, ἰμογείοσγο, (86 ττίζοῦ Πεγα 88 γ5, Α τὲ οἵ Υ αἰμυεὰ 
γαΐη, ἰὶ 15 85 1 Βὲ μα 5614 ἰῃ 50 Δ ΩΥ τοσγά58, γαλιυεῆ σεπάεἰΐ γαῖῃ. 
ΤῊΪΐβ μ6 Ὠἰμη5861 δ Ὅὔσθ σγ8 Κ65 οἶθᾶσγ ὈῪ δαορίηρ ἴδ6 ἀεξοϊαγαῖνε 

ἴοιτῃ ἴοσ ἴδ Ῥᾶγδ οὶ εἰδυθο, γαλιυεῖῆ, οαμδοίῃ ἰρμπίηρεο. ΤῊΣ 
ἸΙσμίχίηρδ ἅτε Βεγὰ ηοΐ, 85 ἰἱῃ εὐ, ΕΔ ΡΟΙΒ οὗ ἴῃς ΑἸπιίσμίγ, θαΐ τἢς 
δεοςοοιῃρδηϊηθηΐ οἱ ψεϊοοηα βϑβόνεγβ. Οὔ. 6. το Ρ5. τς 70. 
“ϑὉ 485 Ε΄. εἰς. [ἢ (ἢ βθοοῃά ραββασα οἱϊοα ἔγομαῃ 70} (5 [Βουρᾷὶ 
58 ἀενεϊορεά ροθίςδ!γ. Τθογε Ὑδην ἢ 158 ἀΘβογ ρθε ἃ8 οἰεδανίηρ ἃ 
οἢδηη6] ἴογ [Π6 Γαΐῃ δηἀ 8 ὙΔΥ͂ ἴοσ ἴῃς ᾿ἱσῃίηίηρ, ““Οδιίηρ γαΐῃ ἢ 
ἃ ἰαπὰ ψῇογο (ἴθ 15 ἢο πδῆ, Οἡ ἃ ἀδϑοσί ψὶτ Ὧο πηθῃ ἴη ἰΐ.᾽ 

Τῆς ῃεχί οουρϊεῖ, ““Θειδίγίηρ, ναϑίς δηὰ ἀδϑοϊαίε στουπά, Απὰ 
οδυβίηρ ἴῃς [Ὠ]γβὶν 5011 ἰο ῥὑαΐ ἑοσίἢ νεγάυγε,᾽" 15 ἰῃ (ῃ6 5416 ΚΟΥ. 
ΤῊ]5 Δ ΠΟΥ 15 ΤΏΟΓΟ ῥγοϑαὶς, οὕ, ρεγῆδρϑ, 885 ἃ ΠΊΟΓΕ ῥγδοίίςοδὶ οπὰ 
ἷπ νἱδνν, ΠΆΓΊΟΙΥ, ἴο βῆονν ἔγοτη ψΒΟΙῚ 411 Ὀ]εββϑίηρβ ἔονγ. Ἐπ 1Βογο- 
ἴογε δά ά5, γεα, ἐξ γαΐ- ποῖον κε γίνει, ποῖ ἰο γοῖι, ἃ38 Βοῖηθ, [ο]- 

ἰοσίης (6 ϑγτίδς νεγβίοῃ, του Ἱὰ γεδά, μα ἰο ἐΐεηε, ἰμδὶ 15, ἴο τηθῃ, 
δ 4, 88 ἴῃς εἴεςί οἱ 5υςἢ δΔρυπάδῃϊ τηοϊβίυγε, 29 ἐαοΐς πέγδαρε ἐπ ἐπε 
Μεϊά, ἰῃδξ 15, ἰῃ Η]8 86] 4. Οὗ 76. ς᾽ Ρ5. τοφ' . 1,.γ͵3} 70. ς'5,-.-.-.0.. 
ΠῚ τῆς ἱεδοπίηρ οἵ ν. ἦ 15 8 ροπογαὶ ἰγυτῃ, ἰΐ τνὰ8 858 ἰΓὰ 6 σϑ ΓΔ ΟΠ 5 
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θεΐοσε 85 ἱΐ γγ88 ΘῈ ἴΠ656 ττογάβ ψεγὰ το. ΑΒ ἃ τηδί(εγ οἵ 
ἑαςῖ, 1 νγᾶ8 οἰθαγὶν ἰδυσῃΐ, ἱπ ὁΠ6 ΤΌΣΤΩ ΟΥ Δηοίδεογ, ΟΥ̓ ἴ6 δα. 1681 οὗ 

ἰδ6 ττϊηρ ρστορμείβ. Οὐ. Δπὶ. 475: Ηο. μ᾽", εἴς. ΤῈε δυΐδποσ οἵ 
1818 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ γγὰ58 ῬΟΓίΘΟΙΥ δοαυδίηἰοα τι (ἢ ἔδςεί. Ιηἀεοα, Πα 
ΠΟΤ ργοοδαάϑ, 5 ἱξ ν. ἦ, {κα γ5 {", ψεσα ἃ φυοίϊδοῃ ἔγομι “πε ἴογπλοῦ 
Ργορδοῖς,᾽ διὰ δε βδὰ δά άἀεὰ Ηο. “ἡ, “Ὑμεῖς ταοίμος ρἰαγθά (ἢ 
Βαγοῖ; ἴου 88 5Ξαἱά, 1 γ71}} σὸ αδἰΐεσ Ὧγ ἰόονεῦβ [δὲ γίνε της τὰν Ὀγοδὰ 

δα ΤΥ ΜΔίεσ, ΤΥ ῸΟΪ δηὰ ΠΥ ἢΔΧ, ΤΩΥ ΟἹ] δη ἃ ΤΥ τη." ἩΗΐϊ5 
ποχὶ νΟΣα5 γα, δι ἐπ ἱσγαῤἠὴηι δραξε ιυἱοκοάμεςς, αμά {6 ἀϊυΐπεγς5 
δατὺ ζαἰδεποοά. ΤῊΣ ἰεγαρἢ τι ΕΓ 14οΪ8. ΤῊΪβ 15 εἶδασ ἔίσοση πῃ. 
4ιὖϑ σΒογα 1, Ρ8η ς8115 ἰδοϑε βίοϊδη Ὁ Εδοβοὶ ἢἷ8 “"ροάβ. ΤΟΥ 
νΕΓα, ἰΒογείοσγε, ργο ΡΟ ΪΥ τιδάς ἰπ ἴῃς βοηίδηςε οὗ ῃυμηδη Ὀεΐηρβ. Ἐ 

ΤΒΕΥ νεσὰ Κορί δἱ βῃσίπεβ (Τυ. τγ' 1855.), Βαϊ (ΠΟΥ ψεγε 4150 ἰουπὰ 
ἴῃ ῥγίναίε Βοιιϑεβ.ιΪ Ηδεζε, 85 ἱπ ΕΖ. διῦ τι, [Πογ ἃγεὲ διηοηρ (ἢ 
ἰηβίγισηθηίβ οὗ [6 αἰνί πο  Γ8, ἃ οἶ858 οὗ ρεβοῃβϑ ΏΟ τηδᾶς ἃ διι8ὶ- 

[655 οἱ βεσυγίηρ ὈΥ νᾶγίουϑ, δὲ (18 ἔπη 1Π|ςοἰΐ, τε Ποάβ σι ρροβεὰ 
ἱπἰοστηδ οι ἴοσς ἰδοϑε ψῆο οοηϑυ!εα με. ὙΠΕΥ ἃγὲ 41] σὸ- 
Ρυαϊαίοα Ὀγ ἴἢ6 στεαὶ ργορμεῖβ, δυΐ βοπῖα οὗ ἰβθτ γασα οῇσα ΟΟἢ- 
βίἀογοά ροσγίθςγ Ἰορ! πηαίε.ὃ Ηδρτγο (ἢς αἰνπεῦβ ἀγα γεργοϑοηϊοα 
ἃ5 ἙΟἰοἰΒίηρσ {Πεὶγ [4]ϑοῃοοίβ 'η (ἢ6 ἴογτη οὗ ργορμεῖίς υἱΐογδῃοαϑ. 
ΤῊ]5 Ἰάθα 18 [γον ἀδνεϊορεά, θυὲ ἴδ6 οὔδηρο ἰπ [Π6 ἰδη5868, δηά 

186 τοδυμάδηου οὗ [86 ἔγνο οἶδιϑεβ ἀδνοίθα ἴο 11, ἱπάϊοδίς (δαί 

(ΏΟΥ ἃὔἴὲ ἴσομι ἃ ἰδίοσ ρεη. Οἱ ἴδε οἴμοσ ἢδῃά, ἴδε ἰδἰΐεγ μ4}{ οὗ 
(86 νογϑε, ψνῃϊοἢ Μαγιΐ δηὰ οἴμεῦβ σου ομῖ, Ὀοΐηρ ἃ πδίυγαὶ 

οοποϊ υβίοη ἴο ἰδ Ὀγθοθαϊηρ ᾿ἰπ6 οὗ ἰδουρῃξ 458 ἄρονα ἱπίογρσγείοα, 
τηυβὲ Ὀὲ γοίαίπθά. [{ ἀθϑβοσῖροβ (ἢ 6 γϑβυὶ οὗ ἰυγηϊηρσ ἔγοιη Ὑδἢ- 
ψοὴ, (ἢ το] ϑδοῦυσος οἱ 41} ᾿]οβϑδίηρσβ, ἰο [26 ἀδνῖοθβ οὗ τηουῃίθ- 

Ῥδῆκ5. Ζ7λεγέίογε, 34γ8 ἴῃ ῥγορδεῖ, γθςδ ] ησ ἴῃς ονογίῃσγον, ποῖ 
οὗ ΕΡδιγαίγη οὐἱγ, θυΐ οἵ Ῥοίῃ ἴε Ηεῦγενν Κἰησάοηιδ, ἐλδν τύόγέ 

δοασπεγεά, ϑυάλάοη]}]ν δηα νἱοϊ θη ΕΥ ἀϊβρεγβοά, ἐξ α βοοῖ Ἑςλυρὰϊξ ἴῃ 
ἃ ἰεπηρεϑί. 866 ν. δ; δἷϑοὸ γ᾽" δῃὰ Ηο. 13, ἰῃ θοίδ οἱ νϑίςϊ (ἢς 
νεΓῸ 15 (6 οπς (δὶ 566 Π18 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΪΝ ἰο ἢᾶνα Ὀθθη υιϑϑα ἰη [ἢ}8 

4 ΤΏ ξαγο ἰηίεγοηοε δα5 Ὀδδ ἀὐγα τ ἔχοι σ᾿ 5. το .; υυἱ υπίαϊτίγ, ἴος ἰὰ ἴδς οτἱρίηδὶ τῆ6 
ΡῬτουουηδ τδίοῖ ἰῃ ΕΝ. τᾶς ἰδς ἱεταρηΐπι ἀρρδαῦ ἃ βἰηοσὶς ἄχυγε αγὰ οορδρίσυου Ὁ ἐδεὶν 

δθοδεπο;, "δὶ ἴδε μεδὰ (μβετεοί᾽" τισδηίησ δὶ ἰἢς μεδὰ οἵ ἴδε Ὀεὰ, 
Ἐ60!. Οὔ. 21:5 5. τοἱ, 

2.05 δος ἀϊδετεηι ἔοττης οἵ ἀἰνίπαιίοι, δὲς Ὀΐ. ᾿ϑ,0 (.. ΣΒ., ατὶ. δέυδμαιϊέον. 

ἀσ!. χ 8. τη 8. 10}, εἴς. 
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Ρδββϑᾶροὺ, ΤὨῖ8, Βούγενοσ, γγὰ8 δυΐ (ἢ6 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἃ Ἰοὴρ ἰδἷς 
οὗ βοστοῦβ. ὙΒογοδίζσ, ἰη ἴῃς πνογβ8 οἱ Ηοβεα (32), {Π6Ὑ δροάς 
ἸΏΔΩΥ ἀδγ8 σὶΐδοιΐ Κίησ, δηὰ σἱουϊ ῥγίποθ, δῃὰ ψἱδουΐ 
βδοῆςς.᾽" [Ιηάὐεεά, ψβδη (818 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ψγἃ8 ττι τη, [ΠΕ στ τὲ 
8511} ψ!ουΐ ἃ ἡδνε δοδά, δηὰ τϑην οὗ ἴθ πὶ ψογα ἴῃ νο ΠΑ ΓΥ 
ΟΥ̓ ἱπνο ὑπ ΐδγυ εχῖϊθ. ΤὨς ποχί Ἰΐης, ἰΒογεΐογοε, 18 ἔγας ἴο ἴμ6 [δςί5, 

νυ βοίδου ἴ ΡῈ τεηάογοά, ἐλεν τυσπάεγεά δεσαμδε ἔλεγε τὐας, οὐ Ὀειίεγ, 

ἐπον τυασμᾶεν δέζαμδε ἐἤεγε ἰδ, πο σκεῤῥεγά, [Βαϊ 15, πο Κη. Οὗ 
ἘΖ. 3 45 { 

8. Τῆε ἴεστῃ σλεῤῥεγά 15 ἃ. Δ}. ἤρῦγε ἴῸΓ ἃ ΓΌΪῈΣ ἱπ (με ΟἹά 
Τοεβίδηιθης.  [Ιη (ἢ6 ῥγεοθαϊηρ νεῦϑα ἰΐ ἀδσηποίεα 4 Ηοῦγον Κίηρ. 

566 4150 6. 3' Ζ: τοῦ ΕΖ. 14 3-. Τὴ 15. 4425, βοτενεσ, Ὑδηπθῇ 15 
τεργεβηΐϊθα 85 δρρί γίῃρ ἴξ ἰο Ογτιιβ, πὰ ἴῃ 76. 2:3 5: δηὰ ΝᾺ. 4". 
1:15 υϑοὰ οὗ οἶδε [ογεῖρτι τηοηᾶσοῦ8. Ηδεζεα 8150, βίης, δοοοσγαϊηρ ἴο 
ν. 3, ἴῆς 7εἐτνγ8 ᾶνε ηο Κίηρ οἱ (πεῖς οὐστι, ἰογεῖρῃεγβ τηυδὲ θὲ ἰη- 
ἰοπἀθ. Μογϑονεοσ, ἔγοσῃ ψμδΐ [Ὁ]οννβ, 1ξ ἀρ οδΓβ (δι (Π6Ὺ δὰ ηοΐ 
ΤΏΘΓΕΪΥ ταργεϑοη δνεϑ οἵ οἴδοσ πδΕοηϑβ, θυΐ [6 δεῖ] Γυ]οΓ5 οὗ [ἢ 
ΟΒοβθῃ Ῥεορὶθ. 1, (Ὠογείοσε, Ὡς ραβϑαρὲ θείοηρϑδ ἰο (6 Οτϑεκ 

Ρεγοά, βἰπος ἴδε 768 ἀυτίηρ πιοϑί οὗ (Π4ὲ ρεγοα τεγα 50 δ]εςὶ 
εἰἴῆος ἴο ἴῃς ῬίοΙ "1168 οὗ ἴο (ῃς δοϊθυςά5, (ἢ 6 5814 ΞΒῃρ Βεγάϑ γηιιβὶ 
Ὀὲ ἴῃ6 Κίηρβ οὗ Ἐφγρῖ, οὐ ϑγτγίδ, οὐ θοίδ οὗ 686 οιηρίγεβιυ ΤὮδ 

ἰφαάεγς, ᾿ἰϊ., με- ροαῖς, ΜΏοτα ὙδΏνΘἢ, ἱπ (ἢ6 πεχί [ἴἰη6, (ΠΓοδίθῃ 8 ἴο 

ρμηῖοῖν ἀτὰ ἰΒ6 58Π|6 ῬΕΓΘΟῺΒ ὉΠΟΥ͂ ἀποίμες πδιη6. Οὔ. [53. 1τ45.- 
ΤὭδ Γοδβοῃ ἕοσ (8 ͵8 ουθαγϑί οἱ αἀἰνίης ττϑίἢ 15 ρἰαῖη. [{ 15 ἰουηὰ 
ἷῃ (ἢ εἶδιιϑε, ζο.γ γαλιυεῖ εὐἷὴἱ υἱεῖ μὲς ἤοοξ. ΤΣ 5βυβοῦίηρβ 
οὗ Ὠἰβ ΡεορὶῈ δᾶνε δννδκοπθα ἃ ϑυτηρδίδυ (ἢ6 ἐχργοϑβίοη οἵ ψὩ]οἢ 
ΠΊ68}8 (ἢ ονδσίῃγον οἵ [Ποὶγ ὀρργεβϑοσβ. Οὔ 1τἴ ᾿- 83, ΤῊς ἴοστη 
οοῖ ἰβ ἰο]ονεὰ ΟΥ̓ δῷ Ἐχρδηδίοσυ ρῆγαϑε, ἐδ πμόομδε οὗ ὕμάασκ, 
μι ἰοἢ 18. Οἰδαυ ἃ ταϊβία κε ρίοββ, θεΐηρ ἱποοῃδίβίθμς τ ἢ νν. δ ὑ-, 
ψΏΕΓε ΕΡΒ γαῖ 15 (86 οδ]εςῖ οὗ δῆ ἢ 5 ἔν ΟΌῦ 458 ψε]] ἃ58 ΤυἀΔἢ. 
(. α13ο οἷ. [158 θοϊἢ οἵ ([Ώ686, ον 858 ὕπι]ἃ δηὰ Β6 1 01658 85 βῆ δε ρ, 
(δι κε ευἱδ ν»ιαζε ἐξέ ψὲς ἱμεδὲγ ἤογϑδο, Ὠϊ8 τταῖ-ὮοΓβ6, 85 ἀδβογὶ θα ἴῃ 
70. 39... ὙὟΠὲ6 ρῆγαβε ἐς δαμίο, τ ϊοἢ 15 ϑυρεγβυουβ, βδοῖ8 ἴο 
ἰᾶνα Ὀεοη δα ἀοα ὈΥ 8οπ16 οὔς ψ0 ἔδαγεὰ (παΐ (ῃς Δ] υϑίοη πνουϊὰ 
ποΐ ὈῈ υπμάεγϑίοοά. [{ Βρεδῖκ8 νὲ}} ἕοσ (86 ᾿ποῖσῃί οὗ (ἢ6 δυίΐδογ, 

ΦΎΤΠΕ Αϑευτίδα κίησε οδ]οὰ (δοταβοῖνεος ἐῃθορδοιβ. ΤΏυΔ ϑεηῃδοδοῖῖ αἷνες Ὠἰτηθοῖξ (δ 
ὅτε γε μνε ἐρεῖ, οὖϑα εποῤλιά. ΚΒ. ἱὶ, δο ἥ. 
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(μαΐ, 48 εἰ διιϑθὴ γειηδγκ8, “ἢ (Π6 Μϑοολθοδῃ γγὰῦ (815 ὑσορὰ- 
ΘΟΥ͂ τνᾶ5 ΓΕΙΊΑΓΚΑΌΪΥ [06]1εἀ."--α. ΤῊΣ ῥγορταβ8 οἵ (818 γενεϊδοῃ 
οὗ (6 ρυγροβε οἱ Ὑδηνεῃ 18 ἱπίεσγιρίεα ὈΥ͂ ἃ ῥΡγομουπηοειηθηΐ, ἰῃ ἃ 
ἀἰδεγεηΐϊ τδᾶϑυγε, Ῥνϊοἢ, ταόγθονοσ, 88 ἢ ραγίουϊαν πίη685 ἴῃ 

(815 οοπποοΐοη. [{ 5668 ἴο ἢᾶνε Ὀδθ βυρροβίθα Ὀγ ἴδ τηϑηἴοῃ 
οὗ (δε Ξε ρῃεγάβ ἴῃ ν. ὃ, Αἵ δὴγ γαϑίε, ἱζ ἢ88 τηθδηΐηρ οἡ [86 βυρ- 
Ροβιὕοῃ (μαι (8686 βῃδρμογαάβ ψεῦε, ἃ8 ἢ858 θθεη Ὄχρίαἰηθά, ἰογεῖρτι 
τυΐετβ. Ετοῖὰ [5 ροΐπίὶ οἵ νίενν ἴξ 18. ἃ νατίδεομ οὐ 76. 0 ἵ,, 
ψΏεγα Ὑδηνϑἢ ἢγδί Ὀγουἶβο8 ἰο ρυπΐϑ) (Π6 ΟρΡΡγαβϑοῦβ οὗ Ϊδοοῦ, 
δηὰ ἴθεη δά ά5, “18 6η 584} ἢἷ8 ὑγίπος Ὀ6 οὗ Πἰ 196}, δηὰ ἢ18 συ ϊοῦ 
5841} σο ἰοσί ἔγοπι ἢΪ8 πιά 5ι. ὙὍΠὲ 8.τῖρθε το ροηπδά (δ ρ]ο88, 
ποί οοπίεηϊ νὴ (ἢ τερεδίηρ (ἢ 6 5 οἷς ἰδησιαρο οὗ Τογεγαΐδῃ, θοῦ- 
ΤΟΥ͂Β ἃ ἴεῦτη ἔγοτα 18. τοῦ δῃὰ δῃηοίμοῦ ἔγοτῃ 2252 δῃὰ ργοάιιοοβ (ἢ 5 
βιυθοαθϊςαϊε, ἔγοηι ἀΐρε, ΠυἀΔῃ, ἐδι6 σογμεν, ἤγορε κὴρε ἐπα ῥέρ, ἰῃς 

ΤΟΣ οΓ δηᾷ ἴῃς μὲς Ὀοΐῃ πηοδηΐηρ [Βα Κίηρ 85 [ἢ 6 ὁη6 ῆο Ὀδᾶδγβ ἴῃ 6 

ΓΕΒΡΟΏ5101168 οὗ σονεγῃπηθηί. (. Τὰ. 2ο5 1 5. 1455. Ιἰ ἰ5 (ἢ 
Μεββίδῃ, δοοογάϊηρ ἴἰο ἴῃς Ταγρυῃ), ννῃο 8 τηθδηΐ. ἔγοηι λῖρε, Ὦς 

δ ά5, ἐς ἐμ δοιυ [07 τῦαγ. ὙΤΪ58 18 αϑι4}}γ πη εγργείθα ἃ5 πηθδηΐπρ 
ΤΠ Αγ ϑἰγεηρία, Ρμυΐ 1ἴ 18 ροβϑίθ]ε (δι (Ὡς ὈΟῪ 158 ἢογὸ δηοίδοῦ 
ἤσυγε ἴον (6 Κίηγ. ΑΡεῇ ΕΖγὰ Ἵχρδίηβ “"τἋἢε Ὀον οὗ 15γδ61᾽" ἰῃ 
Ηο. τῇ 85 κε Κίησάοιῃ οἵ ΖεοΠαγίΔ}.᾽" ΤὨΪ5 ἱπιογργοίδιοη, ΟὨΪΥ 
ἱπογεᾶβ68 (86 Δρργορσγίδίθηβϑ οἵ ἰδ 84] εἶδυβε, ἤγοηι μὲηε σλαἹ ρο 
ον αἱ! αἰέξκε ἐμαὶ γε6.---5. ΤὨΪ5 νεῦϑα διίδοβεβ 1136} πδίαγα!]γ ἴο 
ν. ὃ δηὰ Τοοῃθπυθβ (ἢ6 5υρ͵εοὶ ἴἤογα ἰηἰτοάυοοα, ἰδ πνοπάοτγία! 
οἴεςί οὗ ἴῃ6 ῥγέβεηςε οὗ δ νο διηοηρ δἰ ρθορὶθ. ὍΏΘΓΕ 18 80Πη6 
Ὁποογίδίηυ ἀροιΐ (6 ἰοχί, θαΐ [6 σξεῆθγαὶ ϑθῆ86 15 δϑϑῖ! Υ ὉΠ 6Γ- 
βίοοά. Τς δ᾽ Πογίο ρεδοοίυϊ δηά ϑυὈπ)ϑϑῖνα 1111] ΡῈ πογα (ἢ8ῃ ἃ 
τηδίςἢ ἴογ [Π6Ισ ρργεβϑοῦβ. ΤῆῊδν 5μαὶ] δὲ ἰξε πρίν πιθη, ἰγαηι}- 
ἐΐπρ ας ἐδ τοεγό ἐδ6 ἠΗγ6 οΓ [6 δἰγέοίς ἐπ δαιε, ἰμαἱ 15, (ΓΑΙ ΡΠ] πρ (Ὠ εἰς 
ἐποηΐο5 κα (86 ταΐγε οὗ ἰΒς βίγεείβι Οὐ ΜΙἜὶ. γ, ὙΒΟΥ ψ1}} ποῖ 
402] ἀνεὴ Ὀείογε ἴῃς ἀγεδα θα σάν ]ΓΥ οὗ ἴῃ ροῦγεΓβ ἀγγαγεα δραϊηϑί 
ἴμεω, Δ Πουρἢ ΠΟΥ οοὔ]αῈ 845 “8 σαί ὉΟΙΏΡΔΩΥ δηπά ἃ τὰ ἱρὮ Ὁ 
δι (ΕΖ. 48.5); υΐ ἐλεγν 6παϊ βρίε, δεοαμδε Υαἰμπυεῖ ἐς ευἱᾷ 
ἔμεν, απὰ ἐμα γἱάογο ΟἹ βογϑός, ἰὰ ΜὨΐϊσἢ ΕΡΥρί νὰ 5ἰΓοτρ 83 ἜΑ Ϊν 
8ἃ5 (ἢ6 της οἱ 1861 Δῃ0,Ὲ «λαϊΐ δὲ οοηγομμαοά. 

40! 15 2τι, ἴὰ ἰδε δειῖε οὐ Βδρῆΐδ (21) 5.0.) Ῥιοΐδηιν ΓΝ μεᾷὰ ς,οοο οδνδῖτγ. (ΟἹ. 
Ῥοϊγθίιδ, ν, 70. 
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6. Αἰἰδηὔοῃ [88 δἰγεδαν θθθη οδ]]οἀ ἰο 86 φψϑηθγοϑῖν τ ἢ 
ψ ΟΣ, ἰῃ οἢ. ο, ἘΡἢ γαῖμα 18 δαγηϊ θα ἰο ἃ βῆδγε οἵ ἴ86 Ὀ]εσβίηρϑ 
ῬΓοιἶϑοά ἰο Τἀ8ἢ δηὰ 7ογυϑαίοω. Οὔ. οἷ. Ηδρτο [6 β88π|6 ἀ19- 
ροβίοη τηδηϊθϑίβ 1.561}, ἱπαϊςδύηρ [84ι [ἢ 6 ΡΓΟΡΒΕΟΥ͂ 48 ἃ ψ8ο]6 18 
ἔτοτῃ ἴδε διυῖδμογ οὗ (6 οης ργεοθαϊησ [ἢ (5 (Ὡς ᾿Πουρῃϊ 18 ΝΟΙΥ 

ΠΟΔΙΥ ἰῃδί οἱ οἷ. ὙΒογε Τυἀδῃ δηὰ ΕΡὨγαΐπι ἀγὸ (6 ἔνγο ραγίβ 
οὗ ἃ ψεᾶροῃ, “᾿.561658 εδοῖβ σιϊοιΐ [6 οἴδογ᾽"; Βεγε Ὑδηνςῆ 

Ρτγογηἶβϑεβ ΕΥ̓ ἷ8 δἰἱὰά ἴο τβδκα ἴδ πογίμεγῃ {068 ἃ5 βίσοηρ δηὰ 
οἴὔοςϊνο ἴῃ ἢΐ8 βονίοθ 85 ἴ6 βϑοιῖοση. 7. εὐ! γὍπαξε ἐπ μοιδε 

οἵ μάα} πεΐρἐίν, Ὠς 5ᾶγ5; θαΐ ἢ ἱπηπγοάϊδίεϊν δά 45, σμὰ ἐμ μομδε 
οἵ .05ορἢ τὐὴἱ 1 ἀεοίζυεν, οτ, ἱκ νίενν οὗ ἴῃς σοηπεοίοη, ἡπαζε υἱς- 

ἐογίος. (Οἱ. οὅ. 

Τῆς ἤδηὶς ]οϑεΡὮ, με υϑεα 85 ἃ οοἰϊεςνε, ᾿85 τιοσγε ἴδῃ Οοὔς βίσηδοι- 
ἴοη. [Ι͂ἢ Οη. 4035. δηὰ οἰςεν Βεγε ἰΐ ἰηοῖυἀς5 ον ἴδε ἰσὶθο5 οὗ ΕΡδγαΐπ δηὰ 
Μδηδϑθοῆ. [{ 5 βουηεῖτηθ5, μον νοσ, οὐίης ἰο τς Ῥγοπχίηοηςες οἵ ἔπ686 ἰγὶδε5, 
υδεαὰ ἴο ἀεπίσηδίς δὴν ςοδ  ἰἰοη οσΣ οοπίεἀεγδιίοη ἴἰο το {πεν Ὀεϊοηρεά. 
ΤὭυδ, ἰῃ 70. 1 6... ἴἴ ἱποϊυεβ οἷν Μαπδββοῖ, ΕρὨγαίηι, Ζερυϊου, Αβἰιεσ, 
ΝΑΡΒΙΔΙὶ δηὰ δα; Ὀυϊ ἰπῃ 2 5. τοἱϑ 5. [ξ σοι ρτε πη 8 αἰ5οὸ ἴδε ἰτῖρε οἵ Βοη- 
αιαίη. [11 ἰβ ποὲὶ βίγδησε, (πεγείοσο, ἴο πὰ ἰξ υδεὰ, ἷκε ἘΡὨγαίτα (ν. 7), 

ϑοιῃεῖίηςβ, Ὀυΐ ΤΆΓΟΥ (7 1.) ΌῪ ἴδε Ῥγορδεῖβ, 85 ἃ 5συποηγτη ἴοσ 1βγδεὶ ἱπ ἴῃς 
ὨΔΙΤΟΙ͂ΝΕΙ 56η8ς, [πὶ 5, ἔογ ἴῃς πογίμεγηῃ Κίησάομῃ. [{ 5 ἀουδια] ἱξ ̓ ξ [8 ἐνεῖ 
δ Ρ]ογεα ἴῃ ΔῊΥ ἰασρεσ βἰαπίβοδιίίοη. ((ὑ. ΕΒ. τι. .οσεῥβρᾷ (Τνίδε). 

Τῆς ῬΑΓΔ 16] 15: Ρεῦνθθη ἰἢ6 ἔννο 11 Π 65 8 ὑῃτη βία Κα} ]6. ΤΏΘΥ 
(Πεγείογε Ὀεϊοηρ ἰοροίδοῦ; ΠΟΥ οδη (ΠοΥ Ὀδ βεραγαίβα σἱῃουΐ νἱο- 
Ιεῃςθ. ἰο (6 ἰδουρῃΐ ἰδὲ (ἢ6 διυΐδογ ἱπίοηθα ἴο σοῆνευ. ΤῊΐ8 

Ὀεΐηρ (ἢ οᾶ86, 1{ 15 οἶεαγ (Πδι ἴῃς ρεγοα νοι ἮΝ ΕἸ Πδυιϑθη ᾿πβογίβ 
αἴζενγ ἴῃ6 ἢγβέ τπλυϑί θὲ γτερἰδοεά ὈγῪ ἃ οογηῆβ. ὍΤδδ το δοη δε- 
ὕπθεῃ [Π696 ἴννο 11η68 δηα [6 ποχί 15 ηοΐ 80 οἷοϑα 88 [Πεὶγ σοῃπδοϊοῃ 
ΜΠ οδοὴ οἴδογ, θα [ῃ6 πδίυγα ἱπίογεηος 15 ἴδ, ἤθη Ὑδανθἢ 

ΡΓοςδδάϑ ἴο 5880, 7 εὐὐὴ ευθη γεσίογο ἰδόηι, Ὧς ἀο68 ποῖ τηθδῃ Τοβαρῇ 
δίοηβ, Ἐ Βαΐ (μο86 οὗ Ὀοΐῃ Ὀγδηςθ8 οὗ (ἢ6 ΗδΡγονν ἔδυ νῇο τοτα 
νδηάἀεγίηρ διηοηρ ἴῃ6 ἡΔοηβ. Ὑδι5, ἴμεγα ἰο] οννβ ἃ τενεϊδιίοη 
οἵ (ῃε ἀϊνίης ΠΊΘΓΟΥ͂ ἴῃ 115 τοδὶ αἀἰτηθηβίοηβ; οὗ 115 Ὀσεδά (ἢ ἴῃ (ἢ6 ἄδο- 
Ιαταϊοῃ, 1 μανε οορεβαξοίοη ὁπ ἐδενι, Ἀδι ον,  ϑορῇ 85 γγ6}} 8ἃ5 
Τυάδῃ, δῃά οἱ [15 ἀδρίῃ ἴῃ ἴῃς ῥγογιῖβο, ἐΐδν 5μα] δὲ ας {71 δαὰ ποὶ 
γε] οἰεά ἐμδηι. ὙΏΘΓΕ 15 ποίῖηρ ἴῃ ἴΠ6 [6ΓΠὶ γε] οὶ ἴο ἰοΣὈΪὰ ϑσιιςἢ δὴ 
ἰηἰοεγρσγείϊδέοη, ἔογ ἴῃ ονεγίῃησγον οὗ ᾿ἀ8 5 [ιι8ῖ 88 οοπιρίεΐε, 

4 50 Μδυ, Ἧἰ., Κδδ,, Βιά., ὅΥε., Νον., αἱ αἱ. 
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ἴον ἴῃς π|6 θείης, 85 (δι οἵ [5γ86] δηὰ ἴπε 76 }8 ἰηἰογργείθα ἰΠοὶγ 
ΟΥ̓́Τ Τ 5 ΟΥΠ 65 Ὀγθοΐβεγ 85 {πεν αἱά (ῃοϑβ6 οὗ ἴῃ 5:5ἴογ Κίηράοιῃ. Ἐ 

ΑΙ] (15 15 ροείϊςδ] δῃὰ βἰρηϊβοδηῖ. Ὅῆδ γοπηδίηΐηρ οἶδιι56, μᾶν- 

ἴησ ποῖ Π6Γ οἵ [686 ομδγδοίεγ 8Ε1.8, 15 ἀου θ61655 ἃ, βοσῖρ4) δα ἀϊξοη, 
ἃ ΓΕΠηἴβοοηςς οὗ 15. 417. Μαγίΐ ᾿8}15 1 “4 {πβοϊορίςβὶ σαῖς ἢ- 
ψοτὰ." ΟἹ. ν. " Οη. 49.3.---7. ὙΒε ἰηἰεγργείδιίοη ρίνθη ἴο ν. δ 18 
ἰανουγοά ὈΥ (ἢ ἴαςΐ [μαι (6 τί τοῦ ΠΟΥ͂ ρῖνεϑ 8ρθςδὶ δἰζεποῃ ἴο 

ἴ5ταθ]. ΖΤάεη, ἢδ 5αγ58, ὁσλαὶ Ερῤλγαῖηε δὲ ἐξέ ηνρἠδν πΙΘΉ, ταοπ ΜὮΟ 
ποῖ ΟὨΪΥ ΡΟΒ85658 βίγεηρίῃ, θὰΐ ἀγα σοηϑοίουβ οἵ 115 ροϑβϑθβϑϑίοῃ δηά 
ἀεἰϊσῃς ἴῃ 8 Ἔἐχογοῖβε. Οὐ Ρῥ8. το δ. 80 5λαὶ! ἐδιεὶγ πεαγίς γεοῖοε 
ας Γοηε ιυἱὶπο. Οὐ. 7. οἷ Ῥ8. τοφῖ, εἰς. Τλεῖν ομήϊάγεμ 15 ϑοτηθ- 
πλ658 ἱπίογργοίθα ἃ5 ἴῃς εαυϊναϊοηΐ οὗ ΕΡὨγαίπι; Τ θυ [Π]8 οΔη 
ΒΑγαϊγ Ῥὲ Ἄσοττεςῖ, ἴον, μου ἴΠ6 δυΐδογ οὗ [15 Ρσόρῇθου Πᾶ5 ποῖ 
{π6 οτἰ ρα} οἱὗἨ 8 στεδί ργθάθοββϑουβ, 1 15 ἴοο σης ἢ ἴο ΒΌΡΡΟϑ6 
[πὶ 6 πουὰ γερεδί ἴῃ6 βαγηθ πουρῇῆΐ ἴἴγο6 Ππη65 ἴῃ (ἤγοα βιισοο8- 
βῖνα 11η658 ὙΠ 50 519 ἢ ναγδοη8. [{ 15 Ροζίοσ, ἰμοσγεΐογε, ἴο ἰδκα 
186 Ρἢγαϑα ἴῃ 118 οὑνίοιιβ βθη86, [18 τη κίπρ ἴΠ6 οουρὶείΐ οὗ ψ Βϊοἢ ἰξ 
8 ἃ Ῥαγί Ἔχργεββ ἃ ἀδϑίῖγε ἡδίυγαὶ ἰο ἃ Ηεῦγεν, δη4 ρεοσγίεςγ ἀρρσγο- 

ῥγίαϊα ἴῃ [15 σοηηθοίἊοη, (μ8ὲ ἰΔ΄οῦ βοΠ ΓΔ ΟΠ 8 ΓΊΔΥ 566 ἴῃ γεΐσο- 
βροεῖ (Πε γστεδί ἀδεάβ [ῃαἱ ἢᾶνε θδθὴ στουρσῃί (Ὠγουσῇ {πεῖν [Δ 6 ΓΒ, 

δηὰ {πεῖτγ ποαγίβ ἐχμὶὶ ἐμ γαλτυει. ΟΥΓ. ῬΒ. 7η8' 5: η0}5 τολῖ 8 εἱς, 
--8Δ8. Τὰ [8458 θδδθη ποίεα 88 ἃ ομαγδοίογίβες οὗ ἴῃς δυΐβμοσ οἱ (Π18 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἰῃδί ἢε 15 δρί ἴο Ὀ6 σΔττίθα ἀνα  ὈῪ ἢΐ5 νυἱβϑίοηβ. ὍΠε ἰαϑβῖ 
γΟΓΘ6 [ΓΗ Ἶ5η65 Δ ΘΧΔΙΡΪ]Ὲ οὗ (ἢ158 ροου αγῖγ. [Ιηἢ 11 1ῃ6 τοϑυῖ 

5645 ἃ χη ΔΓΟὮ ΟἹ [6 ᾿γοςθ88. Τῇδ ῥσγοόοαβ8, [Πογεΐοσθ, ΠΟΥ ΘΟΠΊ68 

Ἰασσίηρ. Ὑδην ἢ ροεβ Ῥαςκ ἴο [8 ῥγοῃλϑε ἴῃ ν. ὃ δηὰ τὩ8Κ68 ἃ 
πον βίαγί. 7. οἱ! πὴ] ἰο ἐΐϑηι, ἢς ἜΧρ]Αῖη8, απά ραΐδεν ἰδδηι; βυτὰ- 

ΟΠ [61 ΟΥ̓. ἃ 5 ΓΡ, οἰθαγ βίσῃδὶ 5. ἢ 85 Βῃθρῃεγαάβ 1.36 ἰη οδ  ηρ 
(μεῖς βοςκβ8. (Οὐ. 70. ς'δ 15. «5 γ΄ ὙὝΠΕΥ Μ{|1 τεβροηά ἴῃ ϑιςἢ 
ΠΏ ΕΓΒ ἰμδί ἐμόν σμαὶϊ δὲ ας ΠΟ ας ἐλὸν ὄνεῦ ἤαυς δεοῃἷ 
ΤΠεϑε ὕννο ἀθοίδγαιοηβ ἃ. βερδγαίθα, ἰπ (ἢ Μαβϑογείίς ἱεχί, ΌὉῪ 
Δηοίμοῦ “ἸὨδοϊορὶςδ] οαἰςἢ-τνογ ᾽ ἕοσ ΟΣ [Πγὰ 18 ΠΟ  ἴΠῸΓ Του 
ΠΟΙ Ο(ΟΑϑίοῃ. 

40]. 21 Κ. ιηγ}}Ἑ. Ῥ, 433.44102 εἰς. {80 ε., Μανί. 
Ζ Τὰο οἶδεν τεηδοτίηθα δανὸ Ὀοοο δυρπορίεα: ἐὸν 5λα]} ἕμογεατε ας ἱκον ἱμπενεασοῦ, 5ἱϊ., ἴα 

Εκγρι (ΚΙ., εἰ αἰ.), διὰ ἦεν :Μα1} ἑπεγοσ:ο ας δέν ἑπόγεαςε, ἵ. ε., ἰπἀοδηϊεῖν : Ὀυς ἐξ ἰδ αυἴπος 
πιδὴ ἰπϊροεα ἴἰο ὄχρεεϑ ἴδ ἔοττηος ἐδουσῆς, μα νου δδνε οοπεσίνεα ἴο πιαῖο ἰΐ ςἰεαγοτ, δηὰ ἱξ 
ἴα οεοοε, 6 τοῦ δενς ρυὶ ἴδε ϑεςορά νῦ. ἰπῖο ἔδπο ἱπιρί. ἰο ἀοῃοίες ἔπιασε ἐπε. 
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9. ΤὭε οχδοεῖ πηδδηΐηρ οὗ (με οουρϊεῖ (Πδὶ πονν [Ο]]ονν8 1ἰ 15 α18}- 
οὐἱι ἰο ἀοίεστηΐηθ. [158 ὑγοῖν ρ]δίη (Πδί (ῃς ἰοχί ἢΔ5 ϑιιδοτγοα, Ὀυΐ 

ποῖ 80 Οἶδδσ ΠΟΥ͂ ἱΐ βῃουϊὰ Β6 οῃηθῃηαθά. Αἱ (815 ροϊηΐ (Πε αιοβίοη 
ταὶ ἢϊ ἀγῖϑε τ ΠΟ ΙΠΟΓ ἐΐ γὰ8 ροβϑὶ0]6 ἴο γεραίγαἰβ ἃ Ῥὑθορὶθ οῃ ΜΏΟΙΙ 

ἴμε οἱϊ-τερεδίοα (γϑδὶ ἰο ““ἀἴβρεγθε [6 πὶ ἀιηοηρ [86 ἡδΔίοη8 δηὰ 
βοδίζοσ {86 πὶ ἰῃ ἴῃ6 οουπίγ65᾽ Ἐ δα Ῥδοη Ὀυΐ ἴοο 1 ΘΓΑΙΠῪ [16]16α. 
Ι1 ψἢ}} θὲ ἰδκδη ἴογ στδηίδα {μδὶ 1 αἱὰᾷ ργεβεηὶ 1561}, δηὰ [Πδί 
ἴη6 ψογὰβ ποσὲ ἰουμὰ ψεσγα ἱπίοηαθα ἴο ἤιγη]80 δὴ ΔΏΒΜΟΓΙ ἴο ἰΐ. 
Οὐ [Πὲ5 Ὠγροίθϑὶβ 86 ἢγϑὶ οἶδιϑε 158 πηοϑὲ ἡδίυγα ΠΥ τεηάεγεα, 
ΤἼομρὴ 1 Ξτοαϊεγεά ἐμερει απο ρ {6 παῤίοηδ. ΤὨδ βεοοηὰ 8δ8οιά 

6 ἃ ΤφοΥτεϑροηαϊης ἀδοϊαγαίΐοη. ἸΝΏθη, πούγενοσ, (86 γεϑὶ οἱ (ἢ 
ΨΟΓΒ6 15 Ἐχϑῃληθα, ἴποΓῈ ΔΡΡΕΑΓ ἴο 6 {νγὸ ϑιιοἢ εἰδιι868, ἐνερ ἡ 767 
οομργίες σλαϊ "16. γορεθηιδ ον ρις, διὰ 56} 5λαϊ γεαν ἐμεὶγ οὐ άγοη 

σπὰ ἐμέν (ἴῃς ἙοὨΣ]άγθη) σλαϊ γείμγη, εἰ ἢ γ οὗ τ ΒΙΟΒ ΜΝ} Δ 6 56 η 86 

ψ (ἢ ἑογεροίηρ, Ρθϊ ΟὨΪΥ οἠς οὗ ψῃϊοἢ οδη νὰ }] θὲ ογὶίη αὶ. 

Τῆς οδοῖοε θεῦνεοη ἔπδπὶ τηυϑί ἀδροη οἡ ἐμεὶγ γε δνο βίη 685 ἔοσ 
(15 οοπηδοοη. ΤῊ]8 θεΐηρ ἴΠ6 ο856, ἴῃεγα οδη 6 {|{|6ὲ ἀουδί (Πδὲ 

(86 Ἰαἰίος 18 [6 ρίοββϑ, μανίηρ ΔΡΡΑγΈ ΠΕ Ῥδοη δαἀρθά ἴο δαδρῖ ἃ 

ΡΓΟΠΊΐ86 ἰηἰοηἀοα ἴογ ἴΠ6 Ῥγορ μοῖ᾽8 σοῃ θ ρΟΓΑσΙ68 ἴο [6 ηδοα5 οὗ 
ἃ ἰαίοσ σεῃογδίοῃ.--10. ΤῊ ἴδγ [ῃ6 τεοϑιογαίίοῃ ἢδ8 Ὀθθὴ ὑγδ- 
β6ῃη 66 ΟὨΪΥ ἴῃ οὐ] π6. [{ γοπηδίηϑβ ἴο δα ἃ ἴῃ ἀεί4:15 ἰῃδί ρῖνε ἴο ἃ 
Ρἱ εἴγε 115 υἱνιἄη685 δηὰ οβεςνθηθϑβ. [{ 18 οΐ πδοθββαγυ, μον- 
δνοσ, ἴο τα] ΡῚῪ Π686 Ραγίςσυϊαγθ. Ἡδηςο, ἴῃ ἴῃ6 ῥγεϑθηΐ 1π- 

βίδῃςε, δἰ πουσῇ ἴῃς ῥγεσθαϊηρ νεγβο σάνε ἴῃς ἱτηργαββίοη (Πδι ἴΠ6 
Ηεῦγεννβ ΈΓῈ βοδίζοσγοα Δ ΟἢΡ᾽ ΓΔΩΥ͂, ἴ ποί 81} ΔΈΟΙ 8, ΟὨΪΥ ἴνο 
ΔΓδ ΠΟΥ͂ δοίυ }} παιηθα ἃ5 σοῃ θυ ηρ ἴο ἴΠ6 τ] πα 6 οὗ εχ ἢ ]6 5 
τεϊαπιίηρ ἴο ἔπεσ σου γ. ὍΠο ἤγβὶ οὗ ἴῃθϑε 15 Εργρί. 1 ευὴϊ 
ὀγίηρ ἰιοηι δαοῖ, 588.γ5 ὙΔΆΜ ἢ, ἤγοηι (με ἰαπα οἵ Ερυρέ. ὙΠ ΕρΥΡ- 

δ 5 τοσε ἴδῃ οὔος σης ἰηΐο Βοβίϊα οομίδοϊ ἢ [ῃ6 ΗΘΡΓονν8. 
ΎΤὨε τηοϑί ποίδθϊε οὗ ἴεϑε ἰηϑίδηςθβ ἀγὲ (1) ἴῃ6 ᾿ἱηναβίοη οἵ Ῥ8165- 
πε ὈΥ ΘΠ Κ (ἢ), 85 δ 15 Ἅδ] δὰ ἴῃ 16 ΟἹα Ταεβίδιηθηΐ, ἰδίε ἰπ ἴῃ 6 
το (ἢ,7 δηὰ [86 ἀοἔεαί οὗ Τοβδῃ Εγ ΝὍοθο 11 δὲ Μερίάάο, ἰοναγὰ [Π6 
δηά οὗ [86 ϑενθηίῃ σθηςΌΓΥ Β.0..Ζ ου Ροίὰ οὗ ΜΨὩΪΟὮ ΟσοΔΒ:0η5 ΤΩΔΗΥ͂ 
Ἡδργενβ τηυϑί ἤᾶνα Ὀδθη οδιτίοα ἴἰο Εαγρί 88 ργίϑοῃοσβ. ΟΠ οσβ, 
ἀου θΈ|655, Βδὰ σομα ἴμογα νου ΑΓ τ Ὡ1]6 [86 ὕνο οουμίΓ165 Το γα 

40, ἘΣ. «δ. αἱρὸ ἴων. 2653 Ὁι, 47 289} ἘΣ. ςῖ 1514 ἴ. γοἿΨ γ18, εἴς. 
{1Κ. 1τ458.; Ῥειϊτίο, ΖΕ. ἰ1, 233 ἢ. 5.2 Κ, “5. Ῥειής, ΗΞ., ἰἰϊ, 4.36. 
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δῖ ρΡϑᾶσθ ἢ ΘΟ. οἴου, δηα δϑρεοῖδ!ν τ βδη (ΠΟΥ τοσα ἴῃ 4}}}- 
Δης6 ἀφαϊηϑὲ Αβϑϑυτῖδ οὐ Βα υ]οηΐα. ΜδηΥ͂ ἔτοπι ἴῃ6 Πογίμογῃ ραγί 
οὗ (86 σου ίΓΥ πλυϑὲ ἢᾶνο Δ Κοη γεΐυρσε ἰη Εργρί ἤδη ἴδ6 Κίηρσάοπι 

οὗ 15γ86] νγὰβ ονθσίβγσοσῃ. θη ΝΕΡυςΔάγοΖΖαγ Βη4}}} οσυβῃοα 
Τυάδῃ ἰῃς οοπαυεγεα Βοα ἐμ 1 ΠῸΡ ἰῃ στοαὶ ὩυΡοΓΒ8, [Π6 Βη4] γϑι- 

Ὠδηΐ ἰΔκΚίηρ [6 ῥγορδεῖ Τεγεγΐδῃ τ [Ποπι.Ὁ ὙΠ656 65 ἰουπὰ 
τοῖιρε ἰη ΤΑΒΡΔΉἢ 65, [με Οτεοῖκ Ὀαρῆηξ, μον Ὠείηεδῃ, υ5ὲ τ] η 
ἰ[ῃ6 Ὀογάογ; θυΐ Ποῦ οσα οἴμοὺ οο]οηἶθ8 ἴῃ ναγίοιβ ραγίβ οὗ [86 

σοουηγ. 7 τοῖα 115 Ἐπ|6 οηννασαὰ ἴπογα γὰ8 ἰνναγ8 ἃ ἴαγρὲ δηά 
ἐτοσίης [ον 5} οἰοσηθηΐ ἰη Ἐργρί. [1 δἰἰαϊηθά 118 στεδίοξί ἀδθνεὶ- 

οριηθηΐ δηὰ ἰηθἔυδηςθ, 845 γγὰ5 βϑῆονχῃ ἴῃ (ἢ Ιηἰτοαἀμπςάοῃ, ἴῃ ἴΠ6 

Οτοοκ ρεγοά, ἤθη (6 [εἰν ποῖ ΟὨΪΥ Ὀεδοδηγα ἰεδάοΓ8 ἱῃ ΠΟΓΉΤΏΘΓΟΘ 

δηά (ἢδ ἱπαάιιϑίτ65, θυΐ τοϑὲ ἴο [86 Εἰρῃοϑί οἷν] δη ἃ τ] ΑΓῪ Ροϑὶ- 
ἔοπβ. 1ἰ 85 4190 θδεῃ ποίθά, ούγενοσ, [δὲ ὑπάογ Ῥίοϊθιων 111 

ἴῃς οοηαϊάοη οὗ [6 7εννϑ, Ἔβρεοῖδ!ν ἰῃ Ῥδὶεβιίίηθ, θθοδγα τ Οἢ 

1655 ἑοσίυπαΐο, δῃηὰ (Πδὲ [Π15 15 ([ῆ6 ρεποα ἴο ψὨὶοἢ Ὀοϊοηρβ [ἢ 6 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Βοτα τοοοσάθά. 1115 ποῖ βίγδηρε (ἢδί δὶ ϑυςἢ ἃ {{π|6 50Π16 
οηδ 8ῃουϊὰ ᾶνα θδθδϑῃ στηονϑά ἴο ργεδοῦ ἃ πε δηᾷ οι ]οἴεῦ Γο5- 
ἰογδίίοη ἔμδη ἢἷβ Ῥθορὶθ ῃδαὰ ΠΙΠοσγίο ὀχρεγίθημοθά. Τῆς ῥγορδοῖ 
Ποῖ ΟὨΪΥ Ἔχρϑοίβ ἴο 566 ἢΪβ σουηίγγθη ἴῃ Εργυρί Ὀσγουρῃϊ μοτηο, θυΐ 
Βα Ρυῖβ ἰηΐο (Π6 του οἵ Ὑδπτοῃ ἔῃα δα! ομ δ] ργογηῖβο, ὕγοῆς 
Αςεγνία εὐὴ! 1 ραίΐδεν ἰἤεηι. Αἱ ἢγϑὲ βίσῃϊ [Π6 τηιεηὔοη οὗ Αβϑϑυτὶδ 
86 618 ἴο0 σοηίγδαϊςΐ ἴῃ6 Ορ᾿πίοη Δρονα Ἔχργεβϑοα ἢ Γοίογθηςθ ἴο 

(ἢε ἀδίε οἱ [ἢ}]5 ΡΙΟΡἤΘΟΥ; Ὀὰὲ (Π6 σοη Γϑα] οη 15. ΟὨΪΥ ΔρΡρδγεηΐ. 
ΤὮΣ πϑηγ6 “᾿Αϑϑυτίδ,᾽, Δ πουρῇ, οὗ οουγϑα, 1ἴ σοηο γα! ν ἀδηοίοβ ἰῃ6 
ατεδὶ οπιρῖγε ΏΟβ6 ἰδίεϑι σδρὶϊα] τνὰ8 ΝΊ ον ἢ, 4065 ποί, ἰη ἴῃς ΟΙὰ 

Τεβίδιμθηΐ, αἰνναγϑ8 πᾶν (18 τηθδηΐησ. [115 γορεδίθα!ν υϑοὰᾶ οὗ (6 
ῬοΟΥΟΣ5 ΜΏΪΟΒ οὴθ δου δῃηοίμογ ἰοοῖς Αβϑυγὶδ᾽ 8 ρἷδος ἰῃ (ῃς ἢ]15- 
(ΟΥΥ̓ οἵ [μ6 οτίεπίαὶ νου. ΤΉ, ἰπ 2 Κὶ. 2255, 1 τουϑὲ θὲ ἱπ εγργείθα 
85 ἀοηοῦπρ Βαρυ]οηΐα; ἴοῦ [ἢ6 Αβϑυγίδη εἰ ρίγε τχὰ8 ονθγίἤγονσῃ 
Ὀείοτα Νεοθο 11 βἰαγίθα οἡ ἷ5 1}1- δία Ἔχρεαϊ οη. 90 4130, 8ο- 

οογάϊΐηρ ἴο δίδάσ, ἰῃ [6. χ'δ ΜΙ. ).21,4. ς-. Ιη τ86 ῬοΟΚΒ οὗ ΕΖτὰ 
δηἃ ΝΕΒοι Δ ποῖ ΟὨΪΥ 44 Ξε γγία (ΕΖε. 65), δυΐ Βαδγίομία (Εξτ. ςἷ2 
Νε. 122), 15 υϑοεὰ ἴογ Ῥεγβίδ. ὙΒεβα δηὰ οἴμοσ ἰε55 οὐνίουβ ὃχ- 
ΔΙ10]68 58ονν (Πδὲ 44 55 γρία δῃα Βαδγίομία σεῖο ΒοπΊ ΕἾΤ. 65 οι ρ]ογεά 
Ὀγ Ηεργεῦν Ἡτίίογβ ἴο ἀεϑίρῃδίο ἴἢ6 Ἔχ βηρν ᾿νοῦ] ἀ- ΡΟΥΤΟΣ, ΟΥ̓ 18 

40]. 2 Κ. 29 7εὲ. ,318.. 10} 76. 43} 441. 
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βοδί, ψίμουΐ γείεσεηοε ἴο ἐμεὶν οσίρη] ἰσηιϊβοδίίοη. ὙΤῊ5 θοΐησ 

[86 οδ586, ἴῃ6 τεδάδχ 15 ἴγϑα ἴο οοῃμοϊυάθ οἡ οἵδεγ ονϊάθηοο [μὲ (5 

ΡΙΌΡΒΕΘΟΥ ἀδίεβ ἔσουι [6 ατσϑοκ ρεγίοά, δηα ἜἽχρίδίη ἰμ6 ἴδστη Α5- 
ϑυτία ἴῃ [8 ἰπϑίδπος 83 τηθδηΐηρ ἴΠ6 ΘΠ ρῖτο οἱ [86 δεϊευςΐά5.7 
ΤΠΟΓα τ γα ΗἩΘΌΓΟΥΒ ἴῃ στϑδῖ Δ ΓΏΟΓΒ ἴῃ [815 αἰ ΓΕ οἢ 4190, τ ϑΪν 
ἴδε ἀοϑοθηἀδηῖβ οὗ [ῃοϑα βοῖι ἴῃς Αβϑυτίδῃβ δῃηὰ [6 Βαρυ]οηδη5 
Πδὰ οδιτίοα αἰνὰὺ σἀρᾶνε.Ζ 1,Δἴεγ ἰῃὲ Ῥεγβίδηϑ ὑπ ογ Ασγίαχεγχεϑ 
ΠΠ|Ι, ἴ ψ}1}1 Β6 γοιο ογοά, μδὰ δαἀάἀεοά [μεὶγ αυοίΔ.ὃ ΤΠ ῥγορδεῖ 
ἄἀοδϑβ ποῖ ΓΥ ἴἰο ρἱοΐαγα [86 τηθοϊηρ Ὀεΐνθθη [ἢ18 στοαΐ συ τυ6 

δηα [Π6 οη6 ἴγτομι ἴΠ6 ἵεβί. Ηδ οϊρῃϊ Βαανα δρρ]ϊθὰ ἰο 1 ἐπ ννογὰ8 
οὗ Ι5αἰδὴῃ (η12) στ τείΐογεηος ἴο ἀποΐμοσ ἱπναβίοῃ ἔγοσῃ [6 88 π|6 
αυλγίογβ, κἼΠΘΥ 5}481]] οοπια δηὰᾶ ϑοί(ο, 411 οὗ ἴθ, ἱῃ ἴἢ6 γεν 

Ὑϑίοσ- ΟΌ865, δηά ἴῃ (ἢ οἰοἴ5 οὗ (ῃς «185, Δηἃ ἴῃ 411 ἰῃς ἴῃοσῃ 

(Γ665, δηἀ ἴη 811 [ῃ6 ραβίυγεβ." ἘΚ Ἠδ 848 ποῖ ἄοῃε 50, θαξ Βα "85 
εξ ονάσθηοε οὗ τϑα σὴν [μ᾽ 5 οἢ 8 γαϊμεγίηρ νου] ἰὰχ ἴΠ6 ἀϊπηθη- 

531]0η58 οἱ Ῥαϊοϑπε ὈΥ ῥγουαϊηρ ἴοσγ δῇ ονογῆον; [οῦ [818 966 ῃ}8 
ἴἰο θὲ ἴδε πιρδηΐπηρ οὗ ἰμε δά ἀδὰ ψογάϑβ, ἃ γεπιϊηΐβοθηςς οὗ [6. ςοἶϑ, 
αμὰ ἰο ἐδε ἰαπά οἵ Οἠ φαΐ εὐἶ [1 ὀγίπρ ἰλοηε ὠμϑ δ, τἰ., ἀμά, ἢ ἐμαὶ 

πο σμΐοε ον ἰκει. ΟἹ. 708. τη}. ΟἸεδά 8 Πόσα υδεά, ποῖ 5 ςγ, 
ἴο ἀδποῖο {Π6 ἰοστιογΥ θοῦθθεη ΜοδΡ δηὰ Βα βἤδη, [μδὲ 15, θα σθθη 
[8ὲ Απποη δηὰ (6 αστικ (Ὀι. 415: 123 7ε. ςοἶἢ, εἰς.), Βαϊ ἰῃ τῃ6 
ἸΑΥΘῸΣ 96 η86 ἱπο υἀΐην Βαβῆδη, [Πδί 18, ἔοσ [6 ΘΠ ΓΟ Γορίου δδϑί οὗ 

[86 7ογάδη οῃος οοσυρίοα Ὀγ ἴΠε Ηδῦτενβ. (γ΄. 705. 225 7υ. τοῦ 
οἷ, εἰς. ΤῈ Μαβϑθοχοῦς ἰοχί 85 σήεαά απὰ 1,οδαποη, Ὀυϊ ἴοΣ 

τ το] δηα οἴδοσ γεαϑοῃβ ἴδ ἰδίίοσ τηυϑὲ Ὀ6 οὔτ. 

11. ΤῊΣ ᾿αϑὶ νεῦϑα βιρρ] θα οεγίδίη ρεορταρῃίοδὶ ἀεἰα1}8 τΠδ 
τηδάς ἴοσ ἀθδηϊθηθβθθ. ὙΏΘΥ βυρροβί οἴμογβ [ἢ ἱπογθαβα 15 νἱν!α- 

Π655. ΤΏυ5, (6 πιοῃηξοη οἵ Εργρί γεςδ}]8 ([ῃ6 ψοπάογί! τοῦ 8 
[μὲ ΔΆ Θἢ πτουρῃΐ ἰῃ (6 εἰσῃῖΐ οὗ (86 ἔδίῃο β “ἴῃ [ῃ6 δο]ὰ οὗ 
Ζοδη.᾽ (ΟΣ. Ῥ8. η832. 5... ὍἌΒδ δυΐμπογ 888 πὸ τοσα ἀουδί ἴπδη (Π6 
οὴ6 ΨἘοῸ ψτοίβ 15. στ ἰ" (Πδὲ, 1ξ πϑοαββασυ, Ὑδσε Μ0}}} τερεδῖ 
[86 56, ΟΓΥ ρευίοστη γεῖ στεδίοσ σηΐγδοϊἝβϑ, ἴοῦ ἴῃ6 ἀ6] νεγδησα δηάὰ γ5- 
ἰογϑοη οὗ ἷ8 ρεορίθβ. Κα, δ 58γ8, ἐΐδγν σπαΐ! βα5ς ἰπγομρῆ {με 

4 ΤῊς 5δδη)δ. υδᾶδο ΔΡΡδδ ἰη ἰδς Νὸν Τεβίλπηιθηϊ, Ἡδεῦε ΒΡ υοῦ τοοδῃ8 ἤοθθ. ΟἽ. εν. 
148 1τ6}9 χη 183.ὄ 10. 5: 90 150. δοςοιαϊηρ ἴο πηδν, τ Ῥὲ. ς!δ, 

{ες δἰδο 15. :0Ἷ Β. ληγ18 Ἐρ 8.378, δοοοταΐηξ ἴο ϑίδάε. 
Ὁ]. 2, τοῦ χη 1818 42}. 2-ςἸ! 

δ 866 ὑῃ. 264. 4 ΟἿ. αἷδο Ἦο. 1} ΜΙ, »β., 
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Ἐργρέαηῃ ςεα, ἰμαῖ ἰ5, [6 δα 868, 845 Ια (Πεὶν Δί ΠΟ ΓΒ ὉΠ ΟΓ Μοϑβαβ. 
Α ϑἰγαῖϊαγ ταΐγαςϊ Μ111 6 ρεγίοστηδα ἔογ ἴῃ6 θεπεδί οὗ ἴῆοϑε 80 

ἢᾶνα ἴο οἴοβϑθ ἴὩ6 ΕἸΡὨΓγαίθβ. ῬΤῊΪ8 ρτεδί γῖνοσ, ἤθη ἴῃς Εἰ πη6 

ΠΟΙΏ68, Μ111 ηοΐ τ γοΪν 6 “αἰν!464,᾽᾽ (6 τνναΐοσς θείην ῥ δα ὑΡ οἡ 
οὐἴμοσ μαμὰ “ἼΚεὸ 4 νν4}},᾿" θυΐϊ αἱ ἐλ ἀεῤίμο ἐμπογοο 51α] δὲ ἀγίοά 
μ}.Ὲ Ιῃ (6 Μαβϑθοσεῦς ἰεχὲ ἴῃ6 σγοϊδίίοη Ὀεΐνγεοῃ ἴῃ ἵτο 11η68 
7υ5ϑι ᾳυοϊοα 15 ορϑουγοα ὃν 16 Ἰηἰογνθητ!ου οὗ Δποίμοσ, νος, ἢον- 
ἜνΕΓ, 18 80 οἰθαυν ἃ ρἶοβϑ θοστονθα ἔγομι οὐ [Πδἱ 1ζ τῆδῪ ὑπ οβιίδί- 
ἱΡῚ θὲ περ]εοίοα. ὙΠ πδίίοῃϑβ πδηγδᾶ οοιὰ ποῖ θ6 ἐχρεοϊθα ἴο 
δοαυίεβοα ἰὴ ἴ86 ρυγροϑθε οὗ Ὑδῆνεῃ. 1Κὸ ἴῃ6 ῬΠΑΓδοἢ οὗ οἹά, 
ΒΙμἀοά ᾿γ (Βεὶγ ῥγίάςβ, [6 } ψ1}} Ἔνθ ργεβϑυγηα ἴο γεϑίβὶ ῃἷη. ΤΠδ 
τεϑίογσδ!οη οἱ [6 Ἡδῦτγονϑ, {πογοίοσγε, 685 {πεὶγ ἢ ]Π]δίοη, [ἢ 

ποῖ {πεῖν ἀοοίγυςἴοη. ὙΤῈδ βϑεηίθηςα ρσοπουπμοδα ἀροὴ ἴῃς ἢγϑὶ 
ΓΟΟΔ1158 ἔδιΏ}} 1 Ὺ υἱΐογαηοαβ οὗ δδυ!ογ ρσορμεῖβ. ΤῊΘ οχρδηδοῃ 
5. (δὶ [6 ογδηΐδὶ νοῦ] - ον [του ρἢ [6 οδηζαΓ658 τεπιδϊηθά 
80 {Π16 ἴο 118 ΟΥ̓ 41] σμδγαςίοσ [μδὲ δυτδὶρηπθη (5 οἱ 1 ἴῃ 115 νατγὶ- 
Οὐ Σ᾿] Δη1 6518 [1008 ΠδίιΓΑΠΥ ργοϑοηΐ ἴῃς 88πη6 ἰοδίγεβ. ΤὨ]5 Οη6 
οοῃ ἄθπ868 ἴῃς 5 ρϑίδηςς οὗ 13414}}}8 ννἃ ἀοβοσ ρύοη οὗ ἴμε δία 
οὗ Αϑβϑγτία (τοῦ 5.) δηὰ ἃ ϑιιοοθββο᾿ 5 βδγοδϑίίς ρογίγαγαὶ οὗ (ἢ [4}} 
οἱ Βαδγίοῃ (13. 1412 5.) ἰηἴο ἃ βἰηρία βοηίδβῃηςα. Τῆς ῥγίάε οἵ Α45- 
δγγία, ἈΟΓΕ, 88 ἰη [ῃ6 ρῥγϑοθαϊηρ νεγϑε, ϑυτία, 516} δὲ μωηδἰοά. ΤῊ 
[86 ῥΡάγα]16] ᾿π 11 158 ργεάϊοίθα [δὲ ἐδι6 δοεῥίγε οἵ Εργρί 5μαὶϊϊ ἀφῥατί, 
ὙἘ]ΟῊ 158 οαιναϊοηΐ ἰο βαγίηρ ἴηι [Π6 σου ΓΥ γ01}} σθα586 ἴο ἢδνε δη 

ἱηδερεηπάσηξ ρονεγηπηθηί. (. οὐ ἀπ. 40. 
12, ΤῺ ΡῥγΌρΡΒΘΟΥ τηὶρῃς μάνα εἰοϑοὰ τ] ν. 12, θὰ ἀο68 ποί, 

ἴοσ, ἃ8 ἃ ρίδηςβ δὲ 11 ν1}} βῆον, [ἤοϑα νϑῦβθβ ςοηπυς [ἢ 6 5ΔΠ|6 

Βυ0)]εςῖ. ὙΒΕΥ γα ἃ ἰδιηθηΐ ονοῦ [6 ρούγεῦβ ῃοβα ἀοοπι [85 751 
Ῥοδῃ ὑγοῃουπορά, ψΒΙςἢ, οὗ σουγϑθ, 5Βῃου]α ἱπητο δον [ΟΠ] (ἢ 6 
Δηπουποεπηθηΐ οἱ ἴΠοῖγ ἀσϑίγιςοη. Τΐ8 νοῦβθ, ποσοίοσο, τηυϑβὶ 

6 δὴ ἱηίεγροϊδίοη.--11'. ΤῊΣ Ἰαπηθηΐ 15 ΒΙΡΏΪ ἤρυγαῦνα, Ὀαϊΐ 
ἴδογα οδη Ρ6 {|| ἀουδί δρουΐϊ 15 ἰηἰεγργοίδοη. Τῆς οθάδγ ͵5 ἃ 
ἔΔτΆΠ18Γ ἤρσυγο ἴοῦ δηγίηρ ἸΟΥΥ, τ ἢ 116 (6 ΟΟΚ 15 8 5ΘΥ1Ώ 0] οὗ ρτοδί- 
Ὧ688 Δηά 5ἰΓεησί. [π 15. τοῦ ᾿ (6 σδάδγ σεργεϑεηῖβ Αϑϑυσίδ. 
ἘΖΕΚΙΘΙ δάορίβ ἴῃς ἤριγε δηά ἴῃ οἷ). 21 Δρρ]165 1ἴ ἴῃ ἃ πη οἢ ΠΊΟΓΘ 

4φ ΤῊϊΞ 5 ΟὨΪῪ ἃ ͵ε56 ἀἶτεςϊ ἐχβοτίδἰο ἴο οουγασε δπὰ ἰογι δ [δὴ ἴδε νοσὰβ οἱ ]υἀδ5 
Μαοολΐυς ἴο δία πιο ἰυδὶ Ὀείοτε ἴπε δαῖς οἱ Ετππιδιιβ, " οι θεῦ ἢοΥ οὖσ (δ μοσβ ετα 
ἀεϊίνετεὰ ἰπ ἰδς Ηεοὰ 568, βοὴ Ῥμαγδοὶ ρυτϊπυοὰ ἔπει Ἡ Δ ἀσιαν.᾽" 1 Μδς. 43. 

Έ0! Απι. 49 15. χ,ἱδ, εἴ, 
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οἰδβθογδαίε ἕοστῃ ἴο Εφγρί." [Ιἢ ἴῃς δγϑβί 11π65 οὗ [18 Ϊατηθηί, Ορέερ, 
1δαποη, ἐμ} ἄοογς, Τ μαὲ ἰδὲ ἤγε πιαγ ἀδξυοιν ἐξ σεάαγς, ἴῃ ιιϑὲ οἵ 
(ἢ ρίυγα!ὶ ἴον [Π6 [Γ668 ρδστηίβ, 10 11 ἀο68 ηοΐ τεααΐγε, ἴῃς τοδάθσ ἴο 

ΒΌΡΡοΒα ἰδὲ οί Εργρίὶ δηὰ Αβϑϑυτῖα ἃγε ἱηοϊυὰθά. ΤΟΥ γ1}} 
αἰβαρρθᾶσ, 88 θυθῇ ἰῃ686 σίζδηςς [Γθ68 ταδὶ ἤδη ἤτα ἱπνδά 65 (ἢ 6 
ἴογεϑδι. Οὐ. 15. οἱλδ Ξ, 84..--2., ΤΏ ποχὶ οουρϊεΐ ἱπηπιοα  δ(οἸῪ 
ΔΙΟΊ568 5:1ι5ρ] οἴοῃ 1 Γοίθγθηςς ἰο 115 ρου θη 655. ΤὮΘ ΟΥΡΓΟ85 

(Ομ γεσδμξ δοηεβογυῖγε5), ὙΠΟ 18 51} ““ουηὰ ἴῃ ἀρυπάδηςε ἴῃ 
ΙϑΡδηοη δηὰ δηΠ-1 Όδηοη,᾽ 5 γαροδίθεα!υΥ ποθ οποά ἰη ἴῃς ΟἹ 
τοεβίδιμηδηΐ Ἡἱ τἢ6 οοάδγ; 50 οἶΐδῃ (ἢδί, ἰῃ οογίδι ἢ σοῃ ΟΠ ΟΠ, 118 

ἈΡΡδδγδησα ΤΥ Ὀ6 ἐχρεςίρα. 

ΎΜεσε 15 ἀἰδοσοηος οὗ ορίηΐοη τ ὶτὮ σοΐοσοηοα ἴἰο ἴδς ἴσθα Βεσὸ ἱηϊδηάδα. [ὲ 
[85 8150 Ὀδεὴ ἰἀοπ θεὰ ΜΙ ἃ νγίειν οὗ ἴδς ρΡίης (ῥὲη. λαϊεῤεηείς; Ὑτἰδίγδατη, 
ΝΙΗΒ.,353.7.), διὰ ἰδς ἡπΐρεν (υωὠπέρενγμς ἐχοεα, Ὁ8Β., τὶ. Εἰ). Νείῖδοσ οὗ 
(8έεβε, ΒΟΎΘΥΨΟΣ, 566 15 50 {{|πεῚγ ἴο ἢανα Ὀδεῆ τηθδηῖΐϊ 85 ἴῃς ΟΥργοβ8, ἔοσ ἴῃς [οἱ- 
Ἰονίης τεδϑοηβ: (1) ΤὮς νοσζὰ Πεσὸ υδεα 5 σε ΏΘΓΑΙΪ 80 τη ἀεγοά ἴῃ ᾧ, δηὰ οἵ- 
ἴΈΠΕΟΣ 50 ἴθβη ἰῃ 8ὴῪ Οἶδας ἯΔΩΥ ἰῃ ὦ. (2) ΤΏδ ΟΥργεββ ἰ8 τὭοσε νδυδῃϊς 
ἴδῃ δὴν οἵ [18 γῖνα!β ἴογ [6 Ῥυγροθοβ ἔοσ ἩδὶςΝ ἴῃς [τες ΠΒεΓῸ παπηδὰ τδβ υϑεὰ 
Ὁγ ἴδε Ηεῦτενβ; νίΖ., ἔος βοοσβ (1: Κ. 61:8), ναί πβοοῖβ (1 (Ὦ. 8) δῃηὰ ἄοοζβ (1: 
Κ. 6.). ὅ8ο Ροβι, Ὁ8., ατί. ἦγ. Ὑδς ΟἿΪΥ αδἰϊεσηδίϊνε ἴο (Ὡς δα οριίοη οὗ 
τι ὶς νἱεῖῦν, ΔΡῬΑΓΕΠΥ, ἰ5 ἴο βυρροδε ἴδπδιὶ ἢ Ὡδης όσα υβεΐ, 4.55. δεγαξμ, ννὰ5 
ΒΟ, ΘΕ. 65 ἸΟΟΘ ΟῚ ΔΡΡΙ ἰεὰ ἴο τλοσὲ ἤδη οὔ οὗ ἴῃς ἴχες8 αῦονο δηυμηογαῖεά. 

Ηεγο, Ββούγονογ, ἰΐ 15 Βαγάϊγ ἴῃ ρἷδοθ. (1) ΤῊΘ σὐργαβ8, δ μουρῃ 
ἰϊ 18 αβϑοοϊδίοα στ [6 σοάϑΓ, 18 ἡσνοῦ ἰῃ [ῃ6 Ο]Ἱα Ταβίδιηθηϊ τερ- 

Γοβοηϊθα 85 ἃ ρδοῦ οὗ ἴΠ6 ἰαἰίεσ. 1 15 οδ᾽]ϑά [6 ““σἤοῖςθ ΟΥ̓ΡΓα55᾽» 
δηά δαγηϊγεὰ ἴοσ 115 [οἱϊαρο γδίμεγ [ἤδη ἴοσ 15 σταηάδυσγ. (. 15.3.72 
Ε2. 411. Τι οὐυρδῖ ποί, ἰΠεγείοσε, ἰο Ἀρρθᾶγ 88 (ῃ6 Ἵοἰϑἱθῖ τῃοῦγηοῦ 
ἴοΥ 115 βίδιε Υ πεῖσῆρους, (Δ Κῖηρ ῥγεσοεάδηςθς οἵ (6 πόσα βίδὶ νγαγὶ 
οὐκ. (2) [πάρεὰ, 1 ουρσῃΐ ποῖ ἴο ΔρΡρϑᾶγ δἱ 811. [11 (ἢ6 σδάδγ δὰ 
Ὀδοῃ [6116 1 [Π6 ἄχος, [86 ννοοάτηδη τὶσηΐ να βραγεὰ [86 υτ- 
Ιεῦ το, θαΐ γα πλδκα8 πῸ 800} ἀϊδι πο οη. (΄ 15. οἴ... 1ι ἰ5 
1δογοίοσα 8ῃ ἱποοῃ 5 ϑίθῃογ, δίζογ σον ὴρ Ὄρϑὴ ἴΠ6 ἄοοῦβ οὗ [,6Ὁ- 

ΔΏΟΩ ἴο [15 ἀεϑβίσιιςνε οἰθπηοπί, ἴο ς811} Ὡροι ἴδ6 ογργές5, ποῖ, Β6 
1 οὐϑεγνεά, [ῃ6 σγργθβϑεβ, ἴο τὐσέΐ ὈεοδιιϑεῈ 16 σεάαν παίβ 7αϊϊεη. 
ΤΟ τηουΓΏ 6 Γ5, 1ξ [Π6ΓῸ ἀγα ΔΏΥ, πχυϑὶ 6 ϑουρῃΐ Ὀεγοπα {δὲ γεδο ἢ 
οὗ (Ὠε βδπηε8. ΤμδθῈ δηὰ οἴδοσ σοηβι ἀθγδίοηβϑ ψδγγδηΐ οὴς ἴῃ 

5 1 ΔΝ ἘΣ. 31 μδ8“"1ω, Αϑογτία ἃ Ἵσάδ᾽"; Ναϊ, ἰσοβ δε πβοῖς οἰδρίεσ ἰ8 δά ἀτεθδεὰ το ἴδς 
κίῃς οἱ Εαγνὶ, διὰ (δ ἤσυτε ἰῃ [18 πεσεῖν ἰ8 ἀρρὶἰεὰ ἰο πἰτα, τὰς ΟΥἿΟΙ Ὡδιῦς 8 ἀουϊχίεοσα 
ἃ πιϊΞιλκοη αἰοσα, 80 Του, δἰεσίγίει, Κ ταειζβομηλδγ. 
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ΠΟρςηνρ [δε 1η6 χυοίοά, δης τὴ [ἢ [0 (ἢ6 ποχί, ἐλαΐ ἐξέ Ἰογαΐγ μανε 

δεεμ ἀευαείαἰοα. Ἑ ΤὨδ οπγίπϑίοη οὗ ἴῃ686 1168 5 Δη ἱπιργονοπηθηΐ 
Ροῖδ ἔτοπι ἴπε τηθςα] δηά ἴγοσῃ ἴῃ6 Ἔχερθῦςδὶ βἰδηα-ροὶπί. ΤῊς 
ΤΩΘΑΒΌΓΕ 158 ἱπηργονθα Ὀδοδιϑε ] Πουὲ 1[Π686 11Π65 νν. 15 1411 πδί- 

ὈΓΑΠΥ ἱπίο ὕνο ἰείγαϑίς 5 σΟΙΓΟΒροπαΐηρ ἴἰο ἴδοϑὲ οἵ οἢ. 1ο. 
Μόοτχε ἱπιρογίδηϊ 15 (6 ᾿ἰρῃς γον οὐ ἴμ6 ποχί ἴπνο 1η68 ΟΥ̓ (ἢ 
οἰοβα ςοῃηδοοῃ ἱπίο ΒΟ ἢ (ΠΟΥ ἃγα ποὸὺν Ὀγουρῃὶ τ ν. . ΤῈΣ 
οαῖς οἵ Βασπαμ, ΜὮοϑο τίσ 1ἰ 18, δί οῆςα οοσῆδ ἴο (6 ἔγοπί ἃ5 
ΓΛΟΌΓΠΘΓΒ Ὀδοδι56 ἐ.6 ἰο7|Ὁ) 7ογεσὶ καί οὐ ἀοιυμ. Τὶ ἰβ ἸΆΚθη ἴογ 

δτδηϊοα (Πδὶ [ἢ6 [Δ4]|]16ἢ ἰογαϑὲ 18 [δὲ οὗ [ῃ6 οδάδιβ οὗ 1, δηοη. 

Τ 15 ἰηΐογεηςθ 15 υπδνοϊ 80 ]6. ΤῊ ΟὨΪΥ δἰ ἰεγηδᾶνε 5 ἴο ΒΌΡΡοΞϑ6ε 

1Παΐ (ἢ ἰογαοϑὶ 15 ῃηδὶ οἵ ΒΑϑῃδῃη; ἰῃ οἴμοῦ ψογά8, [(ἢδι ἴῃς οδκϑ5 οἵ 

1Παὶ τγορίοῃ ἃζε βυμησηοηθα ἰο ἰατηδηΐ ἔπε ῖγ οὐσσῃ ἀδϑίγυςοη. 1, 

Βονονοσ, (Π6 ἑογεϑί 15 [μα οὗ 1,δὕδποῃ, δηά [86 (Γ668 ἴῃ 1 τεργοβεηΐ 
{Πε ἀοοιηρὰ Κίηρσάοπῃβ οἱ Εργρί δηὰ ϑυτία, οὐ {Πεὶγ σι] γβ, (ἢ 6 οδ 8 

τουϑί Ὀ6 οΟἴδεῦ σγθαΐ βροῦγοῦβ ἀεβησδαὰ ἴο ϑυγνίνο, δὲ 1οδϑίὶ ἕο (ἢ 6 
ΡΓγεϑοηΐ, ἴο τϊίη685 [Π6 ταὶ σ ΠΥ δςί οἱ ὙΔτ ἢ. ὖ 

8. ΤΆ βίδηζα ἑουηά ἴῃ νν. ' ἴ- 15 οοπιρίείε ἴῃ 1561, [{ 5668 ἴο 
Πᾶνα θθθη ἱηϑρίγεα ΌΥ (6 ρᾶβϑαρο ἴγσοτῃ ΕΖεκίοεὶ 51 οἰϊθά. ὙΠοΓε 
ἔο!]ονν8 δμοῖμοῦ οι [85 115 ῥρᾶγα]]οὶ ἴῃ 76. 2 ς᾽" -. [10 οοηίαΐῃ8 
ἴνο ΡἱοΐαΓεϑ ΟΥ ῬΑΓΔΌ]65, ἰπ ἴῃς Βγϑί οἵ ψῃΐςἢ (ῃς Κίηρϑ βοπὶ Ὑ8}- 
ὙγΕὮ 845 [Ὠγεδίθηθα ἴο Ρυηΐ5ἢ ἀραίη ΔρΡΡρΘΑΓ ἃ5 βΒῃθρῃογάβ. Οἵ τοῦ. 
Ἡ αγπ} 8ὰγ5 186 ῥγορβοῖ, ἐδ ευαὴΐ οὔ ἐ:6 σμεῤΠῥεγάς, δἀἀϊηρ ἴ[ἢ6 Τεᾶβοι 

ἴοΣ {πεῖν στίοῖ. ὙΏδ Μαβϑθογείς ἰοχὶ 88 γ8 1ξ ἰοῦ ο θα 58 [ΠΕ ἱγ ρίονυ, 
Ὀυϊ, βίηος 6. 2: ὁ [65 ““ραβίυγεο᾽", δηα (ἢΪ8 15 [Ὡς πνογὰ (μδὲ 15 γὸ - 
αυϊγεά ἰο οοτηρίεία ἴΠ6 86η56, ἷἴξ 15 ρΥΟΌΔΌΪ6 (δὲ (6 ογρίη4] νγᾶ8, 
δεοαμδε ἐπεὶγ ῥαξίηγε λμαΐἧ δέοη ἀευασίαϊεα. Ἡδετε, 85 ἴῃς ΤΑΓριη 
ΠΟΥΓΘΟΙΥ ἰδδοῆ68, ῥαδέμγε 18 ἃ ἄρυγε ἴοσ [86 σουησε8 σονοσγηθά ὈΥῪ 
[δὲ Κίπρϑ ρἱεϊυγοα 88 5ϑῃερῃοσάβ. [Ι͂ἢ ἴἢ6 ϑεοοηἋ ρᾶγδθ]ε ἴῃς Κίηρβ 
ΔΓ6 Γοργοϑεηϊθα 848 γουηρ ᾿ἰοη5. ΗΠ αγΚΙ ἰὶ 84γ5, ἐἦ6 το οἵ ἐπ γομπρ 
δίομς, δεοσμδε {πὲ ῥγίάε οἵ ἐδ ογάση μκαϊᾷ δέος ἀευαςίαίοα. Τῆς 
7ογάδῃ [88 ὕο νδ]]6γ8, 8 οΟὐδεγ δηδ 80 ἱπῆοσ. ὙΠα ἰδία 18 
τυ ς ἢ ὩΔΙΓΟΊΧΟΣ ἴδη [86 [ΟΥΤΊΘΙ, δηὰ 80 ἴον ἰδὲ 1 158 ϑοπη  ]ΠΊ68 

3 ΤΉ δα ϊεςοιῖνε ξογάϊν 5 υβοά οὗ ἔδο οκίδτ αἷδὸ ἰῃ ΕΣ. :78, δεῖς ΕΝ. 865 “" ποοΐϊν," δηὰ ἴῃ 
15, τοῦ, τβοτε ἰδο οεἰαίῃδι τού ϊη, τὸ εἰϊμοῖ “1 δαδοω ἰδ οὐ ]γ᾽ ον, 85 ἰῃ ὦ, “1 δὔδποῦ 
αἰῦι 5 ἸΙοτγ ομε8." 90 Οβογῆς 

10] ἘΣ. χ1|51-: οἷκο ἃ, τανεα τεύβοξα ἕδος (δαὶ ἐποίϊοξε, ἤ οὐδ, ἐνλον δ δὲ ἐδωωλννεν, ἰον γον 
“ρομῷ γοαῖπε παι ὅεεν ῥἰνπάεγεά. 
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βοοάεα Ὀγ {πε γίνευ. ΤῊΐβ ἡδίτοῦν, τα ἷηρ 5.Ὑ1 18 παίυγα γ ν ΓῪ 
[ἘΓΌ]ς, δηὰ [μογείογα ργοάϊοθϑ δὴ δἰηγοϑί 1 ΡΟ ΠΟ ΓΔ 0]6 πη855 οὗ 
νερεϊδοη, ἐδ6 ῥγίάε, Ἰαχυγίδηςο, οἵἨ ἐδ ογάαμ, ΜὨϊοἢ 185, δηὰ 

αἰναγβ [85 δθῃ, ἃ οονοσί ἴοσ ψ]]ὰ Ὀθοαβίβ. (7. τῶ; Τυϑίγδπι, 
ΝΗΒ., το ἢ; ΟΑϑιι. δ᾽ 45. Ὁ. Απποης ἴμοπι ἱπ δηςίεηί {ἶτηεβ 
ΜΈΓΕ Ἰ᾿ἰομ8. Οἵ 76. 40᾽ ςο". [118 [8ε86ὲ Ὀεδβίβ, ἀγίνθῃ ἴῃ ἰθσγογ 
ἴτοπι ἴπΠεὶγ ἰδῖγβ ὈΥ ἤγε οὐ ἢοοὰ, δπά Ἰεῖξ ψἱϊπουϊ 4 τεΐυρο, ἴῃ δὲ 

[υγη 58 [86 δΔυῖμοῦ τ Ηἰβ βεοοηά ἱΠυϑιταὔοη. Οὐ. ας. Νὸ 1655 
ἀεοβρογδαίο 504} μ6 ἴπ6 σδϑὲ οὗ ἴῃς Κίηρβ οὗ Εργρί δῃὰ ϑγγία σε 
ὙδΏνἝἢ ἰδ Κ65 ἰπ δαηά ἴο Ρυῃϊϑἢ ἴπδπι. 

1. ὑκυῖ ΒΪΔ., εἰ αἱ., νοΐπε [818 85 ἃ ρέ., Ὀυϊ ν. " 5ϑῆοντε ἴῃδἱ τῆς ρμὲσ- 
8005 80 σπου] ἴῃδη Ὀς ἴδε δ᾽] ςἰ8 οὗ ἴῃς νὺ., ἰπϑϊεδὰ οὗ ἀρ εδιίην 
ἴο Ὑδνε, οοηϑυϊοα ἴδε ἀἰνίπογβ.--- 9 Π»2] Α ταϊβίβκεη ρίοββ, υπ- 
ὨδίυΓΑΙΥ σεϑισις πη ἴδ οτίρὶ πα] ἰδουρῆῖ. Ὑδὰ δυῖμοσ τ ὶϑῃθα ἴο 
ἴεδοξ ἰδ ρθορὶς Βοσε ἴο ἰοοκ ἔοσ σϑίῃ, ηοῖ θη γᾶ 8 τηοβῖ προς. 
1| 56ε5 ἴο ἢδνε Ὀδεη βυχχοβίοα ὈΥ Ὠῖϊ. 1119, ψ Ὡς ὦ οορὶς5 νοσυδιχτα. 
Το τη δΒΌσα ῬΟσΣτΪ 5 η0 δάἀάϊοη.---Ὑ}Π] νδη Η. ἱηρδηΐϊου}γ ὺς- 
εϑῖ9 ὈΝ2, ἐὴ6 δεακί5.--- Ὁ] Νοῖ Πποοοββδσυ, 9) δίοης δι ϑέγίπν 

ἰδς τεσαϊτετχοηῖβ ὈοΟΙΏ οὗ ἴῃς 5εηβς δῃὰ [πῸ τηοᾶϑυσο. Μασί, ἴδεσγε- 

ἴοσγα, οὔἱβ '. ὅς, βονενοσ, 1Ὁ. 374, σβογε θοῖ νοσαβ ἃσὲ υϑεὰ ἴῃ 

τῆς Τένοσβα οὁσγάοσ, 8150 ἃ 5: Π} 118 Ἔχργεβϑίοη ἴῃ 18. 313.---ὃ Ὁ} Μασί, ἔοὶ- 
ἸΙονίηρς Θ΄, τάβ. 959, ονεσϊοοκίηρ ἴδε ἔδεϊ παῖ ἴῃς βεοοηά 1ΐπο 5 ποῖ ἃ 
Ῥτοιχῖβα, θαϊ [86 βἰδίθμιεοηϊ οἱ ἃ γι, δηὰ [Πς τΒϊτά ἃ οοπἰπυδίοῃ οὗ 
ἰῃς 84:16 τουρσῶις, ἴῃς ςοηϑίσυςτίοη Ὀεΐηρς σμδηρεά ὈΥ 5υθϑι αἴης [Ὡς 
ἱπιρί. ἴον ἰἢς ῥχῖς. ου δεοοουηῖ οὗ (ῃἢς ἀϊδίδηςε οὗ ἴδε Ξεςοηά νΌὉ. ἔσοτη 
ὥγην, 115 ϑυ ες. (Ὁ. Ο68.}11:8...5.1....92.. 52] Αἀνογβδαίϊνο ΟἹ. ΜΙ. 695, 
εἰς.; 6 68.}142.1. Κ᾿ που 5] Ηδγο, “ἢ πον ῇοζε οἶβς, ἃ πυπηοσίς δ] Ὁ] υΣαὶ. 

(ῦ. ἀε5. "15..1. (0), --ππῊΠ] Αςςσεηϊοα οἡ ἴδς ρδπυϊ ἰο ῥσενεπὶ ἴθ 6 σοῃ- 
ἡαηςτίοη οὗ ἵἴτο δἼοοεηϊθα 53}114063.----Ἰ Ὁ Π2.-ὮἸΟὉΠ}} ΤΟ ΓΟΔΒΟῚ8 ἴοσ 
βυβροςῖηρς ἰῃς σεηυϊηδη685 οὗ ἴπ686 ἴνο 1168 Βανα Ὀδδη σίνεη ἴῃ [Ὡς 
σου δηῖβ. Αδοίδεοσ 18 [δι [ΠΟΥ Βᾶνς ὯὨΟ ῥἷδος ἰὴ ἰῃς τεῖτὶ ἃ] βοβοης 
οὗ ἴῃς δυΐδοσ, ἃ βυβίειη οἵ ἰεἰγαβες ἢ58.--- ΟΠ} ὙΒοτς ἰ5 ἀϊδετεπος οὗ 
ορίηΐοηυ ψΠῈ τοΐοσθηςς ἴο ἴῃς τεϊδιίοη οὗ (ἷβ ψογὰ ἰο ἴμοϑε ἴμδί ἴο]- 
Ιον. ΜϑωῃΥν τωδῖκ ἰἰ ἰῃς βυδ]., δηὰ κυνὶ ἴῃς οδ]., οὗ 2. 80 Ἐ ὦ, 
Ὅγχαυ., Ἀοβοηπι., Νἰ., Ετπην., Ῥσοβ., ϑῖ., Κυὶϊ., Νον., ΟΑθῃ)., εἰ αἱ. 115 

Ὀεϊίοσ, ΒΟ ΕΝΕΣ, [ῸΣ βενοσαὶ σοδ5Οη8, ἴο τηδῖο 11 (86 οὈ]εςῖ οἵ ἴῃς νΌ. 
διά κνῦη (ῃς ρεη. ἀερεηάεδηϊ οὐ ἰἴ: (1) ΤῊ ἷ8 15 ἰδ τόσο πδίυγαϊ ςου- 
βίγυς!οη. (2) [ἰ 8 ἰδνουτοά ὉΥ τὰς ἔδςοὶ {παῖ κΥϑ 85 τῆς δτῖ., τ ῆ]]ς 
ὨΊΟΌΠῚ 888 ποπα. (3) ΤἜς νὍ8. γ2 δῃ ἃ ἸΌΓ)" ὨδιτυΓΑ! γ (δῖος ἃ ρὲσ- 
ϑοῃδὶ 80}0)]. ὙὍὩς τηδ͵οσῖγ οὗ [86 δυϊδοσί 68, ᾿μεσεΐογο, πανο δάοριοα 
118 οοηϑσυςοη. 50 ὦ 9, Νεν., Μδυ., Βυτρεν, Κὔϊ., Κ]ἰς., Καε., 
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Ηὰ., Ῥυ., Οτ., Εευ., Ευν., Υε., Μαγσιὶΐ, εἰ αἷ.---οΓ) Κι δηη. 4 ἸΌΝ)", 

δοςογάϊΐηρ ἴο Ἶ ε. “Ρεσῆδρβ σοσγζοςγ.᾽" ΤΒς νῦ. ὍΝ), πονενεσ, ὁσου 8 
ΟἿΪΥ ἴῃ 76. 2357, δηὰ {Πογὰ 85 ἃ ἀδηουγχὶηδίϊνο Δρρασεηγ οοἰπεάὰ ἴοσ 

ἴδε οςςαβίοη. Βεβίάε8, ᾽ς. Εἰ τ56} τ ηΚ8 ἰδδι ἴῃς ῥσεβεηΐ σεδαϊηνσ 
8150 5υλῖ8 τῆς σςοπποοίίοῃ.---]ϑ }»] Μασίΐ, τεοορηϊβίηρ (ἃς ἀϊν βίου ἱπίο 
ἰεϊσαϑιῖς 8 δηἃ δοςθριης 107)» ΓΊῸ ΠΥ 85 σεηυίΐης, 15 ΟὈ]χεα ἴο οπιὶς 
ἴῃς τεβῖὶ οὗ ἰῃς νεῦβὲ 85 80 δοοσαίίοῃ; πλϑίδ  ΏΪ, ἴοσ ἴδοῖε δὲ 85 

βοοὰ τεοδϑοῇβ ἴοσ σεϊδι ηἰηρ ἴΠ686 ν᾿ Ὸ 11π65 85 ἴοσ οὐ ἰηρς ἴθοβς ἢς 
ΟἸἶ 5. (1) Τ ΒΟΥ ΔΓὰ τι δ ΓΔ }}} σοστεςῖ. (2) ΤὮς ἴδηβε8β υ5εὰ σοσζο- 

βροηά ἴο ἴποβς οὗ ἴῃς ἢγϑβὶ ἵνο 11π68 οὗ ἴῃς γεσβε. (3) ΤΟΥ Τοοιηρ]εῖς 
[δε τ[δουρδι νῖτ τὶς τς τῖῖοσ Ὀοσδη δηὰ ἔυση ἢ Εἰπὶ 1} ἃ δ 515 
ἔοσ (δες τεβὶ οὗ μῖ8 ἀΐβοουτβε. Νοῖς Ἂβρεθοῖδὶὶν 19 Ὁ» δηά ἰῃς οδίοϊ. 
ψοσγὰ ὥρη. ΑἸΙδουχῇ τ ε86 απ Ἰἰη65, 85 8 ῃοῖΐε, ἃσὲ σεηυΐης, ἴΠ6Γς 

816 [ΝῸ ψοσγάβ δρουῖ ψΐς ἴδοτὸ 15 τοοῦὶ ἔοσ ἀουδί 85 ἴἰο ἰμεὶσ οοσ- 
Τοσίηεεβ. Τμς ἤγβῖ 185 ΨΌ). [{ δχοὶῖεβ βιιβρίεΐοη Ὀδοδυβε, ψὯ1ς ἴἢ 
οἰ β ον σοϑευ Ὁ]. 5 νογὰβ σοποσδ}}] υϑεὰ ἴῃ 50 σοπηδΟΙΟΏ8, ἱΐ 18 1561} 

ποῖ ρῬογίεςγ ΔΡρσοργίαῖθο. [τ ἀδηοίεβ ἃ ἀθἰ ροσγαῖς ἀδραγίυσε ἔγοτῃ 

οὔς ρῥΐαςε ἴογ δηοίδμεσ 85 οἤ ἃ δυο ἢ ΟΥἩ ἰουγηεγ. Οὐ. Νυ. 3225.. Τῆς 

ποτὰ τεαυϊτεα 15 οπς ἴπδι ἰπλ 0} 165 ἄδηρεγ ΟΣ νἱοϊδηςδ, ἧψε. κυρρεβίβ 

Ψ) ΟΥ 75)", ἔτοπι ΣῈ), τοσπάεγ. 850 αδἷϑο Νον. Τὴΐβ '5 δπ ἱπιργονο- 

τηοηῖ, Ὀυϊ ὙΌΣ, ἔσοτῃ “ΣΌ, σοσδέεν (7.4), ποῖ ΟἿΪΥ 530}15 (6 οοῃηθοῖίοη, 

δυΐϊ ΠιΓΏ 5865 8 Κα ἴο ἰῃς οτγἱρίη οὗ ἴδε ῥγεξεηϊ γεδαϊηχ.--Ὁ}»}]} ες. 
που]ὰ οπι. ἴδε πογά, Ὀυϊ ἴδ τηδᾶβυσγα ἔδνουτβ 115 τεϊδηἴοη. Μαγῖὶ 

τὰβ. 5), εἰπε ὦ, Ρυϊ καὶ ἑκακώθησαν τ χν, ΟΑϑπι. τάβ. ψὺν 

ΤῊΙΒ ἰα5ϊ, οσ, συ ουϊ [ἢ6 σοηποςῖῖνςο, φὸ, ψνουϊὰ 5υἱ [ἢ οοηποεοίζοη. 

Το 58πὶς 5 ἴσυῃς, βουνοῦ, οἱ Α͂Σ, τὶς ἢ, 50 ἴδ 85 ἰῃς τησδηΐηρ οὗ (ῃς 
ψνοΊζὰ 15 ςοηοοσγηρά, 8 δυρροχίεα ὈΥ (6 τΞ8. [11 15 ἰηϊεγοβίίην 8150 
ἴο ποῖς δαὶ ἴῃ 158. ς41: (ἰἢς νὈ8. Ἵ)Ό δη ἃ 2» δὲ δεοϑοςὶδιίβά.---δ.. 5,5] 
Τῆς ρὲ. σνῖτὰ ἴΠς ἴοσος οὗ ἃ ὑσεβϑεηΐ ἴεξηβε. Οὐ. (68.199. 5 (5) .--ἼΡ 0 Ν]) 
Τῆς νῦ., τ 8 ὃν, ἀδηοῖεβ ΒοβΈ γ, πϊίδουι ἴε, ἐσ οη ἀ]ς68585. ὅ6ς ἰἢς 
πεχὶ οἶδυβε; 4150 ς. 23,.- τὸ ,5] Ῥεγῆδρβ δὴ ΕσΤΟΥ ἴοσ ρ" 33.--βἄἹ 
115 ροΐϊηϊ νδῃ Η,., ἱχηογίης [6 ἰμαϊςδεοηβ ἔσουῃ ἔοστη δηὰ οοηίοηϊ [Βδὲ 
αν Ὀεδη ποῖδά ἴῃ (δες Ιηϊτοάἀυοιίοη, ᾿ἰπϑοσίβ Σσ""1 δηὰ 137.3.-- ΛΝ 31] 

Οπι. ψ ἢ Κοηη. σ7, ΔΙ Βουρ [15 δα υΐνδ] επ ΔΡΡΟΑΓΒ ἴῃ 4]1 (ἢ ν 58. 50 
Μασιὶ, Κὶϊ.-τῊ δὴν ὯΝ) ΠΝ] Αἢ ἱπιτερτείδιϊνοε ρ|ο55, ἃ5 ὑγοβδὶς ἃ8 ἰΐ 15 
ὉΠΠΘΟΟΣβαυ. ΟἿ. 1115. 7118. 8ο Ἅ-ε., Νον., Μασίιὶ., Κὶϊ.-πογθὴ3) 
Ῥοσθδρβ, 85 Μασῖιὶΐ οοηϊοςΐυγεβ, ἃ ἰοδη ἔγοιι ν. ".---4. ΤὨς τε ϑοη8 ἔοῦ 
το͵οςτης 1[Π18 νοσβα ανα Ὀδοη ρίνεη ἰη ἴῃς σοτησηθηῖβ. Μαγσγίΐ τρδῖκεβ 
ἃ ἰεἰγαβιϊς οἵ ἴξ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ὉΥ ἀϊξβτεσαγάΐηρ ἴῃς Ἰεηρστὰ οἱ ἴῃς 11π65.--- 
50] ΤΒς δηϊεςδάοηϊ 15 ]υΔ. (Ὁ [45 (ες Ρ]. οὗ ἴδε ὑσοη. δεζε ἃ5 
ἰη (ἢς 451 οἶδιι86 οὗ ν. 3.-- ΝῊ) ΑἿΐον ἃ 535., δ ὶςδ, δονενοσ, 8885 ἃ ςοΪ- 

Ἰεςῖίνε εἰχηυϊβεδοη. Ορ. Μασγιῖϊ, σβο νουϊὰ ἰγαπβίοσ 1Π15 νοσὰ ἴο 
γ.5 ἴῃ ρῥΐδες οὗ ν»51.-ῦ] Θ΄ οπις. ἧι, θυῖϊ ποῖ ΘΑῦ Μαγι 8 ἰάδδ ͵8 
ἰδι τῆς ἰῃηεετίοη οὗ [15 πογὰ ντδ5 τεηἀδγοα πϑοαββδσΥ ὈΥ ἃ τηϊδίδκε ἴῃ 
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Ῥυηοιτυδίοη ψὮΣΟΒ τηδὰς Ὑπτῦ ἃ. μαζί οὗ ν. 4; Ὀυὶ (1) τῆν νουϊὰ ποῖ 
δίς δες ρίδος οἵ γῆ), δ ΊςὮ, τηοσθονοσ (2), 18 ὑγεςίβε!υ ἴῃ [86 5Ξ:}]ε οὗ 
ἰῃς οτγἱχὶπμαὶ δυῖΐθοσ. (. νν. 4 1..-- 2225] Εοσ "5 Ὗς. τάϑ. “2, τε άδσ- 

ἱην ἴδε σψ8ο]ς οἶδυσε, απὰ ἐδεγ ἐδ αὶξ ἐγεαὰ οι ἤξεγοςς. ταὶ τὶν, Νονυν., 

Μασι, σάϑι., Κι. (Τῆς ᾿ἰαϑὲ 8458 ΌΥ͂ πιϊβίδ κα “22 ἴοσ 3221). ΤΏ15, 
Ὠοτνενεσ, 5 ἰμδαά τ 85:0]5. 1 [δ6 δυῖδοσν δὰ ἰπίεηάἀδὰ ἴἰο βὰν ψδὶ ἰ5 
δι θυϊςα ἰο δία, δε πνουἹὰ οἰ Βοῦ Ὦδνα ρῥ͵δοςα ὉῸ12) Ὀεΐοσγε Ὁ" 222 ΟΣ 
ὉΝ2) Ὀεΐοτε ἰδ ΡΙΌΡΕΣ ἔοσια οὗ π. Μοσοϑονοσ, Βς νουϊὰ ρσγοῦδὈΪΥ 
ὅδνε τηδάς ἴῃς πουη ἃ αἰτεςὶ οὈ]., (815 θείης ἰῃς Ἑςοηβίπιςςοη εἶπε- 

ὝΏΕΓΕ υδεὰ δἰίεσ ὃ). Οὗ. 15. 635 5. 643., εἰς. Ϊη ΕΖ. τό4. 5 1ἢ6 5 

5. Ἰοοδιῖνε. Οὔ. ΒΏΒ. ΑΙ͂ πιαῖκοβ 8εηβς ἱξ, ψττἢ 6 Κοπη. τη85. δηὰ 
(ῆς οὐἱεῖςβ ᾿υ5ὲ οἰϊεα, ἴοσ 9.02 οἷς σεδαβ 909 δηὰ ἰτβηβδίεβ ἰΐ ας ἐξ 
τοόγὸ Ἠεῖγ6..--Ὁ Ὁ.2)}] ΕΟΣΙ ὉΌ3, πκὰ Οὐ», 2 Κ. 167, δῃὰ Ὁ", 15. 2:7. 

(Οὔ. (65.}13. 1. Κὶ 1, -πῦυϑηγ]. Οὔ. ο". 
6. ὈΝΛΊΣΨΊΔΗ 1ἰ 15 ἃ 1εὐν β8 οοποεὶϊ (μδὲ [18 15 ἃ οοτῃροσβὶίς ἔοστα 

Γορσοβεη την Ὀο(ἢ 2179 δῃὰ 23. ἴῃ ΗἿΡὮ., 85 υβεὰ ἰῃ 76. 2257, δη τηδ8- 

ἱῃς Ὀοΐδ γεέωνη ἐο, δηὰ γεΐϊμσίαία ἐπ, Ῥαϊεβϑίηθ. 80 ΑΚ, Αβραδσ., ΚΙ., 

Ὦσυ., οβεοθ., Ρυ., εἰ αἰ. ὙΒο ἰγὰ ἢ ΡῬΤΟΌΔΟΌΪ 15 ἐπαὶ ἴμεσε στ σς 

το σοδάϊηρβ δηὰ ἰμδί ἴε Μαββογεῦς ἰοχὶ σοϑυϊ εα ἔσοηι ἴῃς ἱΠ 80 }}}} οὗ 
τὰς βοσίθε8 ἴο ἀδοϊάς νι Ὡῖςἢ 85 ἴῃς σοττοςῖ οὴς. Το στεδῖ Δ] συ οὗ 
[86 1185. ςοἸαἰδὰ Ὁγ Κ πη. δαᾶνα (8 τηοηστεαὶ ἔοστω, Ὀυἱ 6 Βανς υοσι, 

ΜὶΟἢ 158 διηθίσζυοιβ, δηὰ 25 οοῦν, ΗἸΡΏὮ. ἔγουμι 930Ὁ.. τ ΐ5 ἰδεϊοσ ἰ5 

(ἢς οἷς ῥτγεΐεγγοὰ ὃὉγ ὦ, Κδ., ΒΪα., Μδυ., ΚΙἰ6., Κε., Ηὰ., ΟἹ5., Ῥγες., 

ΡῬυ., εἰ αἷ.; Ὀπὶ, 85 ΚΟόὮ. οΌδβεσνοβ, ἱ ἰἢς ττὶτοσ δα ἰηϊοη δὰ ἴο υ5ὲ ἴδ ς 

Ηἰρἢ. οὗ 3:59.., ἃς νψουϊά πδίυσγα! γ μανε δα ἀδὰ ἃ ρῇγαβε ὉΠ ον οΣ 
σεῖς [Π6Υ ᾿νεσε ἴο ἀνε]. (Οὐ, ]ς. 3227 ΕΖ. 283. Ὑδε οτϊβϑίοῃ οὗ ΒΥ 
ΒΌΓΒ ρθγαβε πΊ8 Κ68 ἰΐ ρΥΟΌΔΌ]ς ἰμδῖ ὨοΓο, 88 ἰῃ ν. 19, 1 ττᾶϑ ἴῃς ΗῚΡΆ. οἔ 
υὺῦ ἰδὲ Ὠς ἰπϊεηάεά ἴο 56. 50 Ἐὶ 9 ὅ, Νεν., Εν.., Ηἰ., ΚΟΒ., Βτεά., 
Οτ., νεὶ., 818., ε., Καὶ., Νον., Μασίιὶ., σΑϑαι., Κις, εἰ αἱ. 1ὲ ἰῃς 

οτἱ σὶ δὶ νγὰβ Ὁ Δν, 85 1 18 ἰὴ ἄνα οὗ ἴῃς ΟἿΟΣ εἰσὶ ἰηβίδηςοϑ ἴῃ Ὡς 
(δε ΗἸΡΆ. οὗ 3.0 5 υβεά, {858 ἔοστη σψουὰ πδίυσα!ν Ὀ6 υπάογεϊοοῦ αϊξ- 
ἔογο Εν ὉΥ αἰ βοτοηΐϊ τεδάθσϑ, δηὰ ἴῃς ΖΕΔ] οὗ ἴδε ραγίίεβ ἰδ ἀτίβιην 
σψουϊὰ δοοῦ δηα οἐχρσζοββίοη ἴῃ (με ἰεχῖ.--- Γ}} ΤὨς Ρΐ. ἴῃ τῆς 8656 
οἱ ἃ ρἰυρέ. ἰπ ἃ ξυ ρροβί!Οἡ σΟΠΊΓΑΤΥ ἰο ἔδει. ΟΥ̓, 6 65.}196.6. Ὁγχ, ὅτι, 
- ὩΝ 5] ΤΒο5Ὲ σουδί πίη νοσὰβ οοηβίζαυϊς δὴ ἐπέγσεϊν ἰηδερεοη- 
ἀεπὶ βοηΐδηςθ, ἰκο (Βς δἰτα δῦ οἶδ 56 ἴῃ ν. δ 8 βιρεγῆυουβ δέζεσι δβουρσῆὶ 
ὈΥ 8 Ῥἱουβ σεδάσοσ, τις τ Δ} ἀἰβοοτάδηϊ ψ ἢ [Βς ρτγεσεάϊηρ ᾿ἴπο5. Οὐ. 
8150 1298’ 3.---7. ν.] ΤῺς Ρ]. ὙΠ} ἃ οοἸ]εςνε 500]. . Οεβ.1:. ᾿ς 
(5), 22] Ἐά., νὰ ὦ Β Ὁ δ, 05.ν223.--ς}»} 103] ΤΒε Ηδεῦ. τεσυ- 
ἸΑΥΪῪ υ868 9 ὙΒοΣς ἴδε ΕΠ ρ]15ἢ Ἰάΐουι τεαυΐγοβ ας τ ἢ ἃ Ργαρ. Οὔ. τοῦς 
ΒΏΒ.  σί. 3, 3 π.; (68. 1:8. ὁ (4),---ὐ}).] ΤῊ 5 πογά ἰ5 ροϊπιςὰ 85 ἃ 71:55. 
δηά ἰηίεγρσγοίςα 85 ἱπυρ  γίης βυν]εςεῖνε ἰἸηΐετοϑί. Οὐ. σ. 69 ὦ), Τὶ 

ἰ5 δεϊῖεσ, βἰπος ὦ Ἐ Θ᾽ δανε ἃ οοπηεοῖνε, ἰο τά. [).---ϑ. ὈΣΣΡΝ ΤῊς 
ἱπαρί. τι ἰδ 6 Β᾽ΠΡ]ς 1 δἴΐεσ δηοῖμοῦ ἱπηρί. 15 ΤΟΙ τα νεῖν σατο, θ6- 
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ἷηρ, 8ἃ5 ἃ τυῖϊς, υξεὰ ΟὨἷγ “σβδη [ἴ ἰ5 ἀεδίγεα ἴο 14 βοῖὴς βασι ςυϊαγ 
δἴσεβϑϑ οἡ ἴδε νὉ.᾽ ΟΣ “ἴῃ ΟΥ̓͂Σ ἴο οοσΪης ΒΥ πον 5." ὮὨγχ. 18, Ηοσα 
ἴῃς πίε ἴοι 566 π18 ἰο Ὀς6 ἰο ΕἸ ρ ἢ 5:56 ἴῃ 6 ῬΕσβοῦ "γ οὗ ἴδε 500].--- 
ΘΠ 32] Αη ᾿ἰηϊεγροϊδϊοη. Οὐ. ν. 5.-.--.:} Κυὶρεσ σάβ. 3 ν. 

9. ὈΡΜῚ] ΤῸ8 ψοσά, 85 ροϊηϊο, οοηίγδαϊοῖϊβ ἴῃς Ῥσχοσαηΐβε οἵ (86 
Ῥτεςεαϊης νοσβο. δὶ ἴῃς δυῖμοσ τ 15}65 ἴο 584} ἰ5 εν ἀδηςγ, Τλομρὰ 
1 δαυε Ξοαξῥεγεὰ ἐξόν. ΝΏΘΩ, Βονενοσ, ἴῃς ᾿πιρΐ. 15 υϑεὰ οὗ ρα5ῖ δ.- 
ἔοη, ἃ ῥτεςεαϊηκς 1 508} (Δ |κ65 (Ὠς ἔοστῃ οὗ Ἰ σοπβος. Εδσσο, ἰποσγείοσο, 
Ἧ τὰς νὉ. ἰ5. σοστοςῖ, (ἢ γεδαάϊης ββουϊὰ Ὀς Ὀγνμ). 80 ΒΪ4., Μασί, 

Κιι. Βυῖι δε σογγοςοίῃ 688 οἵ ἴδε νὉ. 15 αυοϑδομδα, [1{ 15 μοὶ οἰβον Βοσς 
υϑεα ἴῃ τῆς βεηβ8ς οὗ 50σ2467 οὗ Βυϊηδη Ὀεΐηᾳ8. Τς τψοσὰ πν 15 ἰῃς 
ΟἿδ ΣΕΌΪΔΙΙ υϑεὰ ἴῃ (Πδὶ δἰχϊ βοδίίοη. ὅ66 680. ΕΖ. 203 2418 20! 

3033, ὙΒΟΓΕ ἴἰ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ἴῃς ΡὮΏΓΑΒς “'βοδίίοσ ἴῃ ἰἢς ἰδηἀ5,᾽᾽ δηὰ Ῥε. 
44.343, ὙΏΘΙΕ ἰδς αἰβροσβίοη 15 ἀθξοσι θα 85 "δυο ἴῃς πδιϊοηϑ.᾽" 
Ῥεγθδρβ, ἱπεζείοσε, ἴπ6 οσί σία] τεδάϊηρ, 85 ἦγε. βυρρεδίβ, 8 9ΜῚ, 

80 Νον., ΟΑϑσι.---ὐνἼῖν ΟΡ 021] Μασίΐ οὔῃβ. ἴ8ε8ς ποζάβ8. [1 ἰ5 
ποῖ {πον Βούσανοσ, Ὀαι ἴῃ6 τετηδι πἰηρ ἔους, ἰμδιὶ μανε Ὀδεη δα ἀεὰ. Οα 
το λοΣῦ ΟΠΌ31, δος (68. 164. ποῖο ὦ)---αὐτὦἢ Βα, ψ ὦ 9, νπι. 

80 ϑεςκ., Νεν., δία., Ἦνε., Νον., Μασιὶ, Κὶτ.---υϑῦ Οἷς τεδβοη, ἴῃς 
τη οίσι αὶ, ἔοσ οοπδι ἀοσίηρ [18 νογά ἃ χ'οββ ἢδ5 Ὀδδη σίνεη ἴῃ ἴΠ6 σοΙὰ- 
τηεηῖβ. ὙΒεῖς δσὸ οἵδογβ: (2) ΤἘς τερίου οὗ 1,οΌδηοη, ἰζ ἐϊ δβαὰ Ὀδδη 

ἷη ἴῃς πιϊπὰ οἵ [ες δυῖδοσ, Ὀεΐηρ ἃ ραγί οὗ νεβίεσῃ Ῥα[εβίΐης, ἀϊά ποῖ 
πεςὰ ἴο ὃς τηδηϊοηδα. (3) ΤὨς ῥσοβεηςς οὗ (ῃς ψοτγὰ ἰη ἴῃς ἰδχὶ σδῃ 
δὲ οχρί δηθὰ 845 ἃ γογιϊηΐίϑοθηςα οὗ Ὠϊ. 33 ΟΣ 7ε. 225.--ΝΥῸ ]. ΤΏς 
800]. 15 ἃ Ῥτοῦ. σγοξοσσίηρ ἴοὸ γμ. Οὔ. 708. 1η15. 

11. »] Εά., στὰ ὦ ἘΣ, γλ3ργ, τς 50]. θεΐης τἢς τεϊαυγηΐηρ οχὶ 68. 
80 Νε., Νον., Μαγιΐ, Κιῖ. οτος 0.2] ὦ, ἐν θαλάσσῃ στενῇ; Ἐϊ, }ὲ 

π0 76 σηρισίι. ΤὨς ρῥὮχαϑβε [85 ρίνθηῃ σὶβε ἴὸ ἸΏΔΩΥ δπὰ νασίουβ 
ορίηΐοῶβ. Τδὸ ποσὰ ΠΣ Ὧ85 Ὀδδη ἰτεδίοα 85 ἃ ὈΤΟΡΕΟΣ ὕδιης (Η].); ἃ 
ϑυρθπίδηϊνα τησδηὶπς ἐγομδὶς ΟἹ σὐυεγδαγγ, υϑεὰ ἱπάορεπάςη!ν (Κὅ8.) 
ΟΥ 85 ἴῃς 500]. οὗ 2» (ΚΙ.), ΟΣ δὴ ἀρροβίἶνε ἴο ὃ" (Κ .), ΟΣ ἃ ζεη. 
νι ον (ΕΝ.), οσὐ δὴ δος. ἀδποιίϊηρ ἰἰταϊὶ οὗ τποϊΐοη (ἀς Π).), ΟΣ δὴ 

δάνοσἷδὶ δος. (ΑΝ.); ἃ νῇ. σῖτα τῃς βεηβςε οἵ εἶδανε (Η4.). Οἴδεσς 
δᾶνς διἰϊετιριθα ἰο οπιδηά ἰῃς ἰεχῖ. ΤὨυ5 ΒΪΔ. τά8. ΠΣ, ἐο ΤΎΤΕ; 8150 
ΚΙο., ϑ8α. ΤῈ Ϊ5 σεδάϊηρ, ΒΟΈνΟσ, 18 ΡΓΟΌΔΡΟΙΪΥ οἱάες [8δη ΒΪδ8., ἴοσ ἵἰ 

ΒΕΕΙῺ5 ἰ0 ᾶνο βυσρεϑίοα [ἢ ρ]ο85 ἴΠ8ὲὶ ἕο! ον 5. Ὅδδ5ε διίοπιρίβ ἰο 
ςΟὨΞίσΌς ΟΥ οἸηδη ἴῃς ρα 5ϑᾶρε αν ης ργονοπ υη58|53[ΔοίοΥΥ, τποάδσῃ 
εσὶ ς5 δανα σεϊυσγηθα ἰο ϑ6οϊκο σ᾿ 5 σοη͵δοίυγε, (δαὶ Βοζα, 85 ἴῃ 15. ἱὕσχ!! 

ἴῆς ἰεχὶ 5Ξδουϊὰ τεδὰ ΣΟ. Ὁ)3. 90 ἾὟε., Κυὶ., Νον., Μεγ, σΑϑι., 

ΚΙ τοῦ Ὁ2 Π55] ὙΤΒς βεοοη δι Ἵδαζδοίος οὗ 1Π18 εἴδυβς ἰ5 ενὶ- 
ἄεηι. (1) 1ὶ τεαυΐτοβ δὴ δυκπνασα οδδηρε οὗ δυῦ)]. (2) 1ἰ βερᾶ- 

ΓΑῖες ἴχο 11πῸ8 18δὲ Ὀεϊοης ἱορείβεσ. (3) 1ἰ δά ἀβ8 ἃ (ἢ [ἴῃς ἴο δῇ 
ΔΙτοδαγ οοτηρίεῖς βἴδηζα. (4) 1ἰ 15 εδϑὶὶγ ἐχρ δίπεά 85 ἃ ἰοδῃ ἔσγομι 
94, δυχρεβίεα ΌΥ ΠΣ, ἰπ Ὡς Β τὰς δοσῖθα ψ8ο ἰηβοσίθα 11 ἐουπὰ ἰδς 
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Ὡδῖὴς οὗ Τγτε.---ὐ 2} ἮΝ ε., τδικίηρ ἴοσ σταηϊοὰ τς βοηυΐϊηοπαβ8 οὗ 
τς ὑτεςδαάϊηρς οἰδυβε, τάβ., ψ ἢ Κοηη. ο6, “-, τλϑον; αι ἢ ἰδδὲ ᾿ἰης 

ὃς οι ἰδ ἰπετε ν}}} θς πο πεεά οὗ ομβδησίηρ (15 οὐ εἰποῦσ οὗ (δες 
ἰο!]ονίης νῦ8. ΤᾺ 8 οὔς ἰβ ἐχρδἰηςὰ 85 8 ΗἾΡΒ. υβεὰ ἰπ ἴῃς βεῆβε οὗ 
94]. ᾧῦ. ΒΒ. ---νῦ Οσπογα! ν ἴῃς ΝΊΪς, θυῖ ἴῃ ἐπα Ρ]. ϑοπχεί πος 
δίγεδῃ!8 ΟΕ ἴπ8η τὴς ὈΣΔΏΓΔ 65 οὗ ἰπδΐὶ χίνοσ. Οὐ. 333: 170. 28: 
Μόοζϑονοσ, ἴῃ Πη. 125 δ. 1 18 υϑεὰ οἵ ἴῃς Τί μτί5Β. ΤὨε οοηίϊοχί, τ ἢ 

115 τοχζυῖίασ δ᾽ σηδ οηβ θεΐτεθη Ἐσγρὶ δηὰ ϑυσίδα, στρ ῖοβ τ ρτοῦδΌ]ς 
ἴδδὲ 1ἃ ΒεΓα τησϑὴβ ἴῃς ΕἸΡὮΓαίθβ, ΟΣ 158 80) ΟΙΤΟΣ ἴοσ Ἴ)5, ἰἢς υὑ5ι4] 

ἀεδὶ χηδιίίοη ἔοσ {πδὶ σῖνεσ. Οὔ. ὅση. 3131, εἴς. ΤὨς ταϊβίδκε νουἹὰ ὃς 
ἃ ὨδίαυΓΑΙ ομς δὲζεσ [86 δ᾽] 5:0 ἰη ἴμς ἄτϑί ᾿ΐης ἴο ἴδε ραββασε οὗ (Ὡς 
ἙἘεά 5ε8.--12. Τοῖῖβ τ ΠΟ]Ὲ νεῦβα 15 εν ἀθΠΕ δὴ δοςσεϊίοη. (1) [1 
Ὀτοδ κα τὶ τπς πγοίσὶ δ] βοβειης οὗ ἰῃς τεϑί οὗ ἴῃς ςβαρῖοσ. (2) 1ὶ 
ἀἰδίυτῦ5 ἴδ σοπηδοϊίΐζοη Ὀεΐνεεη ν. 11 δηὰ 11'. (3) 1 5 οἰυσηϑυ δηὰ 
οοηδιβίηρ ἴῃ 115 βίγὶς σοπιρασεὰ τὴ (6 ῥσγεςοςαϊΐης νεσβεβ. Τς 
ἰαϑβῖ ροΐϊηϊ μοὶ 8 ὄνθη ἰΐ, ἔοσ 5) 3)ν, οῃς γοδὰ, σῇ ἾΝε., εἰ αἱ., ὈΓ22), 

απὸ ἐκεῖν νεὶρλ!.--τῦνν) ὦ ἘΞ δὰ ἐλεεῖν Οοἀ.---λοτι} ἘΔ., στ ἢ 
Κεηη. 1:5ο δηὰ ὦ ῦ, ὑὑθηγν, 80 Βἷ4., Νεν., ἵε., Νον., Μασίὶ, 
ΚΙι.-- 111. Λ1Ν2] ΤΟ ῥσγερ. ἀδηοῖεβ ἰδδι (ῃς δεΐοῃ οὗ ἰῃς νΌ. ν}}} 
Ὀς υητγεκίτίοἰοα; [6 γε Μ|}} ἀδνοὺγ δ ψ1}} διηοηρ ἴῃς ςεάδτβ. Οὐ. 
Οε65.}1.9.5. ὦ) 4),..-., ΤῊς ἔσβι ἢ8]} οὗ {πε νεῦβε, 85 βϑῆονηῃ ἴῃ [ἢ σοτὰ- 

τηθηΐβ, ὈδίΓΑΥΚ [18 σπροηυϊ πο Ώ 655 ὉΥ (5 σοηΐοηῖ. Τι 15 450 τη δι γὶ 8 }}} 

ἰπδ τ ῖ551016.ἁ. (1) 11 βερασγεῖεβ ἔνο σου ρ]οῖβ (δὶ δὲ τῆοσε Ὁ] βοῦν 
τοϊδίδα ἰο ὀδοῖῦ οἴδοῦ ἤδη οἰΐμποσ οὗ ποθι ἰ5 ἰο ἰ. (2) ἴ δ κοβ ἰῃς 

βἴδῃζΖα ἴῃ ὙΒΙςὮ ἰἰ 18 ἰουπὰ 1.51 80 της ἢ ἸΟΏΚΕΙΣ ἴΒδη ἴἢ6 οἴμεῖβ. ΤὮς 
ῬὮΣΑΒΘΟΙΟΣΥ Ὀεῖταγβ ἀδρεηάσδηςε Οἱ ν. 3.- ὧν] σδυβδὶ. Οὐ. Ηο. 1:4.. 

6 65.}1.---νῦ2} 50}! τσὶ [ἢ ἀτί., τ ΙΓ 15 Βοσε οὐ εὰ, ΑΙ Πουσ ἢ 
(8ε ἡουπ 8 8 νοσδίϊνα.-- 25] ΟΥ., Ψ1ΓῈ ΤΏΔΩΥ τη855., Ἴ25, ΤὨς 

γί. 15 βοιῃδίπγδβ ἰουπὰ τὴ δὴ δἰ γί θυενε δὰ]. το ἰἢ6 που 
45 ἢοῆθ. ΟΠ. 47 1419, εἰς.; (68.132. 5. Ε. (σα), Ὁγ, 1:309---8,, Ὁ] ἍΝΤΙῈ 
ἴμε ἔοτες οὗ λαγᾷ. ΟἹ. Οε5.81.6..1. να, πὺτοῦ] Οἱ (ἂς ςοϊηροβίῖε 
δλξεισα, 5:6 ().65.}10. Σ. Κ.Α (ὦ), -πΟΛ ΙΝ] Ἐα. ὈΓΊΡΟ, 88 ἴῃ 76. 2:35, 
-Ἰννη] ΑἸα 8 τὶ ἴῃς ἀεί. ἰῇ ῥσοβε, δηὰ οὐἱνγ ἔνῖος (8. 4277. ΤΌ. 
403 ν]ὶίδουῖ 1 ἰπ ρΡοεῖγυ. 

ὦ. Τῆς ἱυο τπεῤῥονάς (τὴ τ4ῖὉ.Ψ 

ΤΟ βοσίοῃ ἡδίυγα!ν ἀἰν 65 1861} ᾿ηἴο ΤΟ ρᾶγαρτ ἢ 5, ἴῃς ἄγϑὶ 
οἱ ψῃΐϊοῃ ἀ6415 ἢ 

(α) Τῆε εαγεῖεες σμοῤῥεγά (ττ  2.-- Τ 6 ῥγορδεῖ γοργδϑθηῖβ Ὠΐτη- 
561{ 25 ἀἰγεςίοά Ὀγ Ὑδῆνθῃ ἴο ἴδ Κα οἤδγρο οἱ ἃ Ηοοῖ οὗ βΒῆδερ {Πδῖ 
ἅτε Ὀεΐηρ γοαγοὰ ἕο (86 τπιαγκεῖ. Ηδ ἀοο68 80, Ὀυΐ ἢ} γεβ οὗ 

ἢϊ5 ἀυ 65 δηὰ 84.515 ἴο ὈῈ (18: 1556; Ὀγεα κίηρ οἣς οἱ [86 5γιηροϊὶς 
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βίδνεβ 1 πο ἢ 6 885 ρῥγον  ἀθά ἢΣπη8617 τῆθη 6 ἰοᾶνοβ (Π6 
βῆδερ, δηὰ ἴδε οἴμεσ θη ἢδ γϑοεῖναϑβ 15 νᾶρεβ δηὰ ἀδροβὶ(5 ἔμ 6 πὶ 
ἴη (ἢς ἰδ ρ]Ὲ ἱγεαϑῦσγ. ὍὨδ 5.ΟΓῪ 18 τΏογε σοϊῃρϊείςα ἰῃ 115 ἀεἴ81}5 
ἴὕδη ἰδὲ οὗ 69 ζ-, θυΐ [86 ΔΡβεηςα οὗ ἀδβηϊίε ρεγβοῃβ ἀπᾶ ρ]δςεβ 
δηά [ῃς πορίεςΐ οἵ 86 δυῖποῦ ἴο Κοορ ἢΪ58 παγγαῖδνε (Ὠγσουρσπουί ἀ15- 

ἰἰηςξ ἔσομαι ἴμ6 ἰά6 45 βϑυτῃο] 564 ἱπαϊςαῖς (Πδί,  δίθνοσ οἣδ τΔΥῪ 
(δἷπκ οὗ ἴῃς οἴου οᾶϑθ, οὔθ 85 μοσε ἴο ο ψ ἢ ἃ ρᾶγαῦ]6. (ΟἹ 
ΕΖ. 415. ς'π. 1,55. 

4. Τα ᾿πιεγργείδεοη οὗ ἴῃ βίουῦυ 85 ἃ ραγδῦϊε 4068 ποΐ ἀδεργῖνε 
(ς ἰπἰτοάυοςίογγυ βἰδίεπηεηί, Τάμς δαΐ ἢ Ὑαμιυεῖ;, οὗ β'σηϊβοδηςθ. 
Τῆς δυίμπον νουἱά ἀουθί]655 ἤᾶνε οἰαϊπηοὰ ἰμδΐ, ΔΙ Βο ἢ Ὑδην ἢ 
ἀϊὰ ποὶ δεΐυ ιν οομηπιδηα Ὠἷπὶ ἰο ρογίοστα (ἢ δοίβ ἀθβοσρεά, (Π6 
τεδομίηρ οὗ (6 Ράγα ]ς ὨδΔα {Π6 αἰνίπε βδῃςϊοη. Το δά] οη 10 
“πε ἰπαϊοδίος (μὲ (ἢ18 νγᾶϑ ἢἰβ8 οοηνϊςἴοη. ΟΥ 15. 8} 18’, εἰς. 
Ὑδην ἢ ἰμϑίγυςῖ5 [6 ρτορμεῖ ἰο ἡ, δεῖ πῃ [ῃ6 σα ρδοῖΥ οὗ ἃ 5Π6Ρ- 

Βογὰ ο, ἐΐ6 Ποοκ 70γ οἰαμρἠίεγ. Οἵ. 76. τ25. Το πλυςἢ 5.γ655 οδῃ- 
ποῖ δα Ἰαϊὰ ρου ἴδ ἑαςὶ [δἰ [Π6 5Π6 60 ἂῦὲ ἀεϑηβα ἴογ ἴῃς 5ῃδῃ)- 
δὃ᾽ε5. ΤῊ Ϊ5 5668 ἰο ἢδνε θδθη ἱρῃοσεά ὈΥ ἴβοϑα ῆο δηὰ ἤοῖὰ ἃ 

τεργεβεηίδοη οἱ ἃ βοοὰ 5ῃδρῃογά, ψῃοῖμον Ὑδηνθῃ (δίας) οἵ ἃ 

Ὠυπηδη Εἷρἢ ργίεβί (Υ ΕἸ μδυϑεη). [11 15 οἰθαγ ἔγοια ν. ἢ, Βοσα [ῃ 6 
ἰοστὰ 5μερ]εγά 18 ἃ ΞΥποηγτη ἴογ αὐηρ, ἴμαἱ ἴῃς σοτητηδηά Πεσὰ ρίνθη 
τοαυΐγοβ ἴῃς ργορῃδί ἴο ρεγϑοηδίε ἃ Κίηρ δηά {]υβίγαίς [6 σμᾶγ- 
δείοῦ οὗ "8 ρονοσῃσηθηί. Ὄο ἴδε Κίηρ 15, [Ὡς διυΐῃον 18 σᾶγοΐ} 
ποί ἰο Ἔχρίαἷπ, θαΐῖ, 45 βϑῆονσι ἰῃ [6 Ιηἰτοάδιυοίίοη (256), ἴῃς ἱπάϊ- 
οδίοῃβ ροίΐηϊ ἴο Ῥίοϊθμιν 11, Κίηρ οὗ Ἐφγρὲ ἔγοπὶ 24) ἴο 222 Β.Ὁ. 
1ι 15 εἰδαγ ἔγοπι γν. Ἶ " 1ῃδἱ δε ἰβ ἴῃ βγϑβὶ οὗ ἴτνο γυϊεγβ ρογίγαγεά ὃγῪ 
[6 β4π|Ὲ βδηά. Ηε πριιιϑὲ ἰΠογείοσε μάνα σεδϑεά ἴο γιΐθ θεΐογε (ἢ18 
δηά (ῃς6 ποχί ἴθη νεῦϑῈ8 ψατ τὶ 6. [πὶ οἴποσ ψογάϑ, (18 ρΡ88- 
βᾶρθ, {κὸ Ὅῃ. 115-12’, 15 ποῖ 80 ζὉΟὮ ΡΓΟΡΒΘΟΥ 88 ὨἰϑίοΥΎ. 

δ. ΤῊ5 Κίῃρ 8 ποῖ Εἰπη561} δοσυϑοα οὗ ἀεβίγογίῃρ ἢ΄8 οὐνιι 5ῃ66ρ. 
ΤΊ 15 ἐδμεν ἐμαὶ δεν ἐμόνι το οἷαν ἴβεη. ὍΤῆδ ἰευτη8 ἢογε υιϑεα ΔΓ6 
Ὀαϑί Ἔχρ  πηθα 88 Δρρ γἱηρ ἴο ἴδε τηεϊῃοά οὗ οοἸ]] δοίης [6 ἴαχοβ ἴῃ 

Ῥα]οϑεπο ἔγοπι με {{π|6 οὗ Ρίοϊοετην 111 οηνατά. Τὸ 7εἐν5 δὰ 
ΡΓΟνΟυΒΙΥ δὰ 1{Π|Π6 τεαϑοὴ ἴο σοτρ]ῖῃ ἴῃ [18 πηαίίοσ. ἽΝΉ θη, 
Πού ον σ, ΠΤ βαρ, 8 ἀἰβγερυίαθ]ς πορμον οἱ (6 Βἰρἢ ρῥγίεϑδί Οηΐαβ 
ΠῚ, Ὁγ συμπηΐηρ δηὰ ὈΓΌΕΓΥ βεσυγεα [ἢ ἔγδηςἢῖβα, { θεσδτης δὴ ἴη- 
βϑιΓυπιοηΐ οἱ ΟΥΟΙὙ 85 6 }} 848 ἃ ϑοῦσοε οἱ δῃόστηοι5 ῥγοῆί ἴο 15 
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ῬΟΒΒ6550. 8η6 [18 ΒυΡοσαϊηδίεβ, ψῇο 1ἰ 6 γΆν θουρῃΐ δηά 530] 4 [ἢ6 

Ρδορίς ψιίβουΐ τ ογοῦ. ὙΒΘΥ οοὐἹὰ 514Υ ηοομάεηιιοα, μαι 15, 
σ]δουΐ ἱῃουττίηρ συ] οὐ [δ πη Γεποσγϑε ἴοσ (μεῖγ σγυοϊγ. Οὐ. 
7ε. κοῦ, Ιὲτουβὲ ΒῈ με βᾶπη6--- 80, τλογθονοῦ, σα 7678; οἴμοῖ- 
156 ἴον ψουἹὰ ηοΐ τὲ ἴπε ἰδησύυᾶρε δι υϊεὰ ἰο [Πεηι---ἐλαξ 5εἰ 
ἐλεηι, βαγὶηρ ἴῃ 1μοὲγ οοποεὶξ δηα Ὠγροςγίϑυ, Βἰεσσϑ δὲ Υαἰπυεΐ ἐμαί 
] αν» γίος ! Οὗ. Ηο. τοἴ ἴ. Μεδηνμῖε, ἐμοὲν ελεῤκεγὰ (μοὶ, 885 ἴδε 
ψΟΓά ἰ5. π5014}}γ τεηδογοά, σλεῤἠογάς), ἰῃς Κίησ τψιβοσὰ ἴῃς ῥγορδοί 

ΓΕΡΓαβθηΐῖβ, μαίξ πο οοηιρασοίοη ὁπ ἔδόηι, αθοτὰβ ἴἤθπι ΠῸ Ργοΐθο- 

ἄοη. ΤῊ Ϊ5 15. Ὀγθοίϑοὶυ δὲ ας νου ἐχροςοΐῖ ἔγομι (δαὶ “Τὸ- 
ΤΛΆΓΚΑΡΪ6 Κίηρ᾽" Ῥίοίοτην {Π|, τ ἢο, ἃ8 Μαμδῆνγ ρυΐ5 {ξ,Ὲ σῃδηροά 
“τοδὶ ἃ δ ςοο 551] νδυτῖοῦ ἰηΐο ἃ σοοά-πδίυγεά, Ὀυΐ ἰάζγ, ραίγοῃ οὗ 

ΡοΙ ἰεΐδη5, οὗ ῥτεϑίβ, ἂἀπὰ οἱ ρεάδη(3."--ὅ. ΤῊΪβ νεσϑὲ 18 ἰγεδίοά 
85 ἃ ρ'ο558 ΌΥ 8οῖὴδ οὗ ἴδε ἰαίοσ οὐ ςβ, θὲ [ῃδἷ 15 θδοδυβε [ΠῸῪ Βᾶνα 
Τηϊδυπαεγϑίοοα ἴΠ6 σοηΐοχί, [1 (ἢς ἱπίεγργοίδίίοη δῦονς σίνθη ἴο 
γν. “ὑ ΡῈ δάἀορίεά, ἰΐ τ }] ποῖ 6 πδοαββαγυ ἴο γεϑογί ἴο δχοίϑβίοῃ. 
ΤΠ ριόρμοί ἢ88 ὑδθῃ αἰϊγεοίεα ἴο ραν ἴῃς ραγί οὗ ἃ 5ϑΒῃερῃογα ψῇο, 
1πουρῇ σΑγθ θϑα δηα ἀμ ψογίῃυ οἱ ἢΪ8 οβῆοε, 885 ᾿ἷβ5 ρΪδοθ ἱπ ἐπε 
αὐνίης ρἷδῃ. Τῆθ ῥγεϑεηΐ ρύγροβθο οὗ δασεῖς 18 ἤθγα σγενεδὶεά, 
1 ὐὐἱἱὶ πὸ ἰομρον δραγὸ ἐπ ἱππαδἠαμὲς οἵ ἐδ6 εαγί}, Ἦδ 54γ5, διέ ἴο, 1 

“οἱ! ἀεἰῖνον τιξη, ἐαοὶ ἡμίο πὸ μαμὰ οἵ πὲς ὁπεῤῥεγά (οἱ μὲς πεὶρἢ»- 
δομγ), αμὰ ἡμίο ἰμις μαμὰ οἵ δὶς ξίπρ. ΤὨδ βοδθῆθβ δηδοϊδα ἴῃ Ῥ]69- 

πε ἃῖὲ ἴο Ὀ6 γερϑαίθα ὑῃπαδσ οἴπεσ συ ϊοῦβ ἰῃ οἴδοῦ ραγίβ οἱ [ῃ6 
οδγί, υπ8}} ἐψεγν, ἴ86 86 Κίηρβ, 5λ:α]} ογμδῖ ἐς φαγί, 811οὁν ταΐη ἴο 

ονογίδκε [Πεὶγ Ϊδηά8. ΑἹ] [ἢ18 Ὑδανθῃ Ὑ1]}, ἴον ἔΠ6 ῥγαϑεηΐ, ροῦ- 
τ. 7 10} ποί, ἣδ ἀδοίαγοβ, γεσομς ὕγοης ἱμεῖγ, ἴῃεϑε Κίηρε᾽, λαμάς. 

Ιη ἔπε ΕἘΔδϑὲ 85 γ6}} 45 ἰῃ (Ὡς εϑί ἴῃ ρδορὶς δᾶ Ἰοὴς Ὀδεη [ἢ 6 
βροσί Δη4 [ἢς ῥγεῪ οἱ (Βοἱγ ΓΌΪΕΓΒ. 

7. ΤΠεθε ψεγὰ ἴῃ 6 ῥγορβεῖβ ἱπβίγιςοηβΒ. Ηδ ργοςδθάδά, 8ο- 
οογάϊης ἴο ἢ15 παιγδῖνε, ἴο εχθεουΐίε ἤθη. «80 7 7εὦ, Ἦδς 54γ5, ἐδ 

βορὰ, ἰῃ6 ἤοςοκ ἀεϑιηοα )ογ οἰαμρίεν. ΤὨῊΘ Μαβϑογεῦς ἱεχὶ οὗ [ῃ 6 
γτοϑβί οἵ (ἷ5 οἰδιιϑε 15 υπ η το Πρ ]6, Ὀαϊ 1 18 οἰθ δῦ ἔγοτα ἴμ6 αγϑεῖ 

Μεγβίοη (δαὶ [86 ογίριηδὶ γδαϊηρ γα, 70 }:6 ἰγαάεγς τ σἤεοῤ, 6586 

ἰταογβ θείης ἴἰῃε Ὠεαγί]θβ5 θυγογβ δηα 86116Γ8 ψῆο, ἃ8 ἄρονὲ ἀ6- 
βου θοα, τᾶ Κα 84 Ὀιιβίηε85 οὗ ΚΙΠησ [6 5Βεερ. ΤῈ ργορμεί δὰ 
[86 υδι18] ἱπηρ]οπηθη (8 οὗ ἃ Ββθρῃογά, δπηοης ΜὨΐοΝ νὰ 8 ἃ 5ἰδ 8 δυο ἢ 

ΦΉΣ., ἵν, 124. 



115" γος 

85 αν οδιτίθδα. Οἵ 1. 1η335. Ιπάοοα, μα μὰ δυο είαυες. Τὸ 
ἴθεϑε 6 σᾶνο βυτη θοῆς Δ Π165, ΟΔΠΕηρ ἐδέ οπ6 1) εἰέρἢ, απὰ ἐἴ6 οὐδεν 
Βομάς. ΤὨΘ βυιροὶὶς υ,8ὲ οὗ ἴμε586 βίαν 566 1158 ἴο ἤδνε θδθη 8ι0- 
βεβιοὰ Ὀγ ἘΖεϊκῖοὶ 5 ράγδθ]ε οἱ [μὲ ἴττο βιίςκβ. Οὗ 27, 8΄. [Ιῃ 
115 οΆ586, ἰη 9ρϊϊε οἱ ἰΔίε ἜἘχρ δηϑίουβ, ἴμ6 τηοδηΐηρ 18 ηοΐ ΘΑ 51} 
ἀἰβοονοσγαῦϊθ. [Ιῃ βθεκίηρ ἴἴ ὁπ τουδὶ ΚΘΕΡ σοῃ ΒΔ Εν ἰη ταϊηά (Πδὶ 
[86 ῥγορβοῖ, 85 ἃ 5ΒΒ6ρΒεσα, γεργεβθηῖβ, ηοί Ὑδσπει, θὰ Δῃ ΘΑ ΥΊΠΪΥ 

ἰηρσ. ΤῊΪΐβ Ρεΐηρ δά παι εα, [μ6 ἔγνο βίανεβ 11} ἡδίυγα γ βγτωθοὶϊ- 
δε (6 ἀυδεβ οὗ γε} δ! οῃ8 οὗ ἃ βῃερβεσζά ἴο ἢΐ5 ἤοςϊ, δηά, ἰῃ ἰῃς 
Πὶσθοῦ Βρθοζο, οὗ ἃ γΌΪοῦ ἴο Ὠἷβ ῬθΟρΪβ, ογ [ῃ6 οοῃάϊ ο}5 (Πα γεϑυϊέ 
ἔγοσῃ ἴμ6 οὔϑοσνδηςς οὗ βιιοἢ γε ὔοῃβ. Νον [6 ἰά64] δἰτὰάς οὗ 
ἃ Κίηρ ἰονγαγὰ ἢΪ58 5] 6 ςεΐ8, 8458 οὗ ἃ δῃερβεγά ἰονγαγὰ ἢ18 βῆβερ, 18 
Ομ οὗ Ὀεπονοϊεηΐ 5ο] οἰτυ δ ἴογ ἱΠεῖν εἰ αγε, δηα Ἔν σν Κίηνσ, ν ΒΘ Ώ 

ἢς δοοδρίβ ἢ15 σσοῦνῃ, Ἔχρ ον οὐ ἱυ ρ Οἱ Εἶν ΟὈ]ραίοβ Ὠ πη 56 1, 50 

Ἰοης 83 "5 βυ]εςίβ τοτηδίη ἰογαὶ ἴο Ηἷπι, ἰο ἀδνοίε Ὠἰτηϑβοῖξ ἰο {πο ὶγ 
θεϑί ἰπίογεϑίβ. ΤῊΣ ἢγϑί 8.48, ἰμβοσγείογε, 15 οδ]] δὰ Ζεἰρἠ, ἃ δῖα 

ψΐςῖ, ἰπ ἴῃς Ἰίρῃΐ οἱ Ῥ8. οοἱἷ δηὰ Ῥχ. 2435, ἕΏ δ Ὀδ ἱπίεγργοίθα 848 
ἀεποῦηπρ ἴΠε ρἰεαβυγε (ἢδι Δοσοιηρδηΐθβ νν6}1- θείη. ΤΣ Ὀγεδκίησ 
οὗ (ἢϊ5 5ἰΔ ΗΕ, δοοογάϊΐηρ ἴο ν. Ὁ, 5 ἱμεγείοσγε ΔΕΙ͂ σεργεϑοηίθα 88 
δαυϊναϊεμί ἰο [86 τερυσϊδίοη οὗ ἃ σονεπδηΐ συδγδηϊθοίηρ (6 Ὀ6- 
βίοστηθηΐ οὗ ἴ86 Ὀ]Εβϑίηρ8 ΟΥ̓ ΒΟ; ἴῃς ρ]οαθυγε ψὰ8 ἰηδυςοά. 
ΘΕΟΟΠΩ͂Ϊ, 1 5 [6 ἀν οὗ ἃ ΓΌΪΕΓ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο πηαϊηίδίη ἰονναγά ἴῃοϑς 
ὑπάεγ ἢἶ5 δι ΠΟΥ 4 αἰβροβι οι δηά δ(ϊτυάς ἰδὲ ψν1}1} ργοπιοίε 
(μεῖς Βαρρίηδϑϑ, Ὀυΐ 4190 ἴο ὑγονϊάς (δὶ τμεἷγ γε δ θη 8 ἢ οὴς 
ΔῊΟΙΠΟΣ 5411] 6 βιιοἢ 85 σοι θυΐο ἴο [η6 β8ατὴθ γεβϑυ]. Ηδςπ υλιιϑὶ 
διηὰ ἴδοι ἰηΐο ἃ μαγιηοηΐουβ  ΏΟΪ6; οἴπογσϑα ἢ15 οσῃ οβοσίβ ἴο 

Βεηοῆϊΐξ [πο ΤΏΔΥ ἀγοῦϑὲ αἰβοοηίεηΐ δηά 7εδ]οῦυϑυ ἰβϑυίΐηρ ἴῃ [86 
τηοϑῖ βουϊουϑ ἰηΐθγῃδὶ] ἀϊβίυγθδηςθβ. ΤῊΪ5 βθαῖβ ἴο ἢδνε Ὀδθθη ἴῃς 
{πουγαΐ οὗ ἴδε Ῥγορδεῖ 'π πδηγίηρ 18 ϑεοοηά 5.48 Βομάς, ἰῃδὲ ἰ5, 
ὕμπῖγ. Αἴ δηγ ταΐο, (ἢ Ϊ8 15 ἱπ ΠΑστηοΩΥ ὙΠ γῇδὶ Π6 5405, ἴῃ ν. ἰ᾿, 

(αὶ ἢδ τρδοδηΐ ΟΥ̓ ΠΉΔΙΪΥ Ὀγοακίηρ ἰ{. Νοῖε, βονονοσ, [δαί ἴῃς 

βίανϑϑ ϑυτῃ 1186 5 γ ΡΙῪ 1464]5 ΟΥ ΟὈ] σα !οἢ8. Μογρονεσ, ἴῃς δοῖ 
οἵ ἰλκΚίηρ ἴῃθπὶ [48 ἃ τοβίσςἰοα βἰρηιίΐποδηοθ. [{ οδηηοῖ πηϑδη [Πδὲ 
[86 ῥγορβοῖ, 88 ἃ βῃερβεγά, [161164 [ῃ6 τεαυϊγοιηθηίβ οἱ ἢ]5 ΟΒβΊςΘ. 
ΤῊΘ 8641] βῆοννβ (ῃδῖ, ΔΙ ΒουρΡὮ δ τοσορηιϊϑοα ἢΪ5 ΟὈ] ΔΈΟΙ, 
6 πορίοοϊοα [Πδπι; ἀπ [5 ἰπβουρσῃΐ τυδί θ6 Βυρρ] θα ἤθη Β6 
τεροδίβ (ηδί ἢς Με, ἴοοῖκ ἐμαγρε οὗ, 26 Ποοῖ. 



2ο6 ΖΕΟΒΑΞΙΑΗ 

8. ΤΏὭΏργε 5ῃουϊὰ ΠΟΥ δἱ οὔσε ἴο ον 8η δοοοιηΐ οὗ (6 ρῥγορῃοίβ 
ΟΧΡΟΓίθηΟδ 848 8 (ΓΟ 655 ΒῃΘρῃοσά. [1 15 ροβίροηδά ἴο πλᾶϊζα ΓΟΟΠΣ 

[οΥ ἃ 5ἰδίειηθηΐ (ἢδι ἱτπηγ θά δ ίοΥ σΠ 4 ]Ποηρο8 διἰοη ὕοη δηα Ἐχϑπιὶ- 
πδίοῃ, 7 ἀεείγογεά ἰδὲ ἰἤγέε σποῤἠεγάς πὶ οπς οἱ. ΤὨΘ 6 οὗ {π6 
γος οἴΐδη ᾿τρ0]165 Κπον]εάρε οἡ (ΒΕ ραγί οὗ (ῃε γεδάδὺ ψ ]οἢ ψ0}}} 
ΘΏΔΌΪΕ πὰ ἴο ΘΠ ΕΠ ἰῃ6 ΡΕΥΘΟἢ5 Οὗ οδ]δεςίβ τσ θη οηθα ψ]ουΐ 
Γυτίμον ἀεϑορύοη. Ηδπος ῬΈΕΙ Πδιιβθθη ἀγρυθ8 ἴμ4ἰ ἴμ686 5Π6ῥὈ}- 
Πεογάϑ τηυϑὲ ᾶνε θδεὴ ἱπίγοάπςεα ἴῃ ἃ ρᾶββϑᾶσε σοηηδοϊηρ [(ἢ}15 νΟΓβ6 

τὶ [ἢ 6 οἠς ῥγεοθάϊηρ ἢ] ἢ ἢ45 Ὀδθη ἰοϑί. Μογϑονεσ, βἷπος ἴἤδγα 
56 615 ἴο ὃς 453 {ΠΠ|6 οοπηδοοηῃ δεύσνεθη ἴῃς 5ἰαίεπιοηΐ αποίεοα ἀηα 
γ Βδὶ [0]]οὐγ5, ἢ6 βΈ ρροϑβεϑ [δὲ ἴΏθΓα 15 δηοΐπογ ἰδουηᾶ δί (Π15 ροϊηΐ. 
ΤὨῖ5 Βγροίῃε815 15 Π]ορίςαὶ δηα υὑπηθοδβϑασγυ. ὍΤδα παΐιγαὶ ᾿ηΐοτ- 

δῃςα ἔγομι ἴῃς ἕδοὶ [μὲ {Π6 βἰδίετηθηΐϊ ἴῃ αυοϑύοη ἢ85 Ὡ0 ζοπηθο- 
ἄοηῃ στ οἰἴογ [6 ῥγεσδάϊηρς ογ ἴῃς ἰο]οννηρ οοπίοχὲ 15 (Πδὲ [{ 15 
8ῃ ἰπἰογροϊδοη, δηὰ (ἢ15 ᾿Ἰπέθγθηςς 18 οοηδιτηθα ΟΥ̓ ΟἴΠΕΥ οοηβιά- 
ΕΓΔ οη8. ΕῸΓ Θχαρῖο, [6 οδ͵εςΐ οὗ ἴῃ6 ρδᾶγδῦϊε, ἃ5 δἰγεδαγ οχ- 
ὈΪαἰποά, νγᾶβ ἴο ρἱοΐυγα σοῃα ΠΟ 5 85 ΠΟΥ σογα ἢοΐ ἰοηρς Ὀεΐοτγο ἱΐ 
νὰ5 τίη. Ετοχ ν. ἢ ἰξ ἀρρϑᾶγβ [ηδι {Πε586 σοηαϊ ἤθη 5 ψ σα ἴῃ 
δεςογά νὴ ἢ ἴῃ αἰνίηθ ρυγροϑο ἴογ (6 ἅπηθ δοίην. ΤῊΣ δυῖῃοῦ οδη- 
ῃοΐ, ἰπογεΐίογο, ἤᾶνα γεργοϑοηϊοα Ὑδ ἢ, ν ο ταυϑὶ μ6 ἴῃς “1 οἵ 

186 86 ηίθηςθ, ἃ8 ἀδϑίσογίηρ ἴῃγοα οἵποῦ 5ῃθρμεγαβ ργΟΒΌΓΊΔΌΪΥ [ῸΓ 

(86 58π|6 οὔδηςα ῃδὶ ἢ ὨΪπ1561 νὰ8 Ἰηϑίσγιιςίοα ἰο σου. 1 
8 ΤΩ ΟὮ τόσα ΡΓΌΌΔΌ]ς (μὲ [ἢ 5ἰδίεσηθηϊ 15 ἃ σ]οβϑϑ ΌΥ 5ΟΠπΠΊ6 οὔθ 
ψγο 1πουρῃϊ ἢ6 58νν τιϊγτογοα ἴῃ ἴἢ6 ρᾶΓΔΡ]6 ἃ {πὸ ἤθη (ἤγθα 

ΓΌ]ΟΓΒ ΟἹ δἰΐεσ δῃοῖῃοῦ ἴῃ γαρὶα ϑιισοθϑϑίοῃ οσο τοπηονοᾶ. ΤῊΘ 

ορἰηϊοη5 ψ]Ὦ γοΐθγεηςβ ἴο [ἢ 656 ΓΌΪΕΓΒ ἀΓΕ ΤΏΔΗΥ δηὰ ναγίουβ. ΤῊΘ 
ἰαἰοϑὲ Ἄἐχαρείεϑβ ἱπο]η6 ἴο ἰἀοηΠ Ἷν ἴπθπλ τ ἱἢ οογίδίη Ὠἰσἢ ργοβίβ οὗ 
ἴῃς ρΡεσγίοα 7υ8ῖ ρῥγθοράϊηρ ἴῃ6 Μδοοδραδὴ Ὀρσγίβίηρ; ἰοῦ θχϑιῃλρίε, 

7Ά8οῃ, 1 γϑίμηδοιι5, αηὰ Μεηοίδυβ. (. 2 Μᾶς. 475: 38. 995. 

50 ΕὐυΡ., Μεγ. Τὶβ ἰ ΟὨΪΥ οἷς οὗ ΤηΔῺΥ αἰετεηὶ οοη͵οςοΐυγεβ οἡ τὰς δυὉ- 
ἦεςι. Ευ. δηυπιογαῖες ᾿νεηϊγ-ᾶνο. ὙΒΕΙΕ ἀζὲ δὶ ἰεδϑὶ οσίν, ᾿ορεῖθεσ οον- 
οσίηρς ἴπε στδοὶς δεϊὰ οὗ Ηεῦγεν Βἰϑίοσυ ἔσομαι ἴῃς Εχοάι8 ἴο [ἢ οοηφυεσβὶ οὗ 
Ῥαϊεβέίης ΌΥ ἴῃς Ἐοιηδῃβ, δπὰ ἱῃοϊυΐης τιοβὶ οὗ ἴῃς το δηὰ ἱπειϊτυϊτίοῦ5 
{πεσείῃ οὗ δηΥ ἱπιροσίδηος. [πάςςὰ, βοίης πᾶνε βουρῆϊ {πεϑς ἴσος βμορδογὰβ 
ουίπὶάς οὗ ἰῇς Ηοὶν 1δηἀ. Τῆς ἔο] οννίπα Ξρεοϊτπηθη5 Μν}}}} ἰπά ταῖς μον πυϊὰς ἐδ 
ἴῃς αἀἰνεγχεηος οἡ ἴδε δι  ἦοςῖ. Ὅς ἴπγες σὲ ἰάςητθεοα νἱ Μοϑοβ, Αδγοῦ, 

4 Τί οδ᾽εςὔος ἰδ να!ϊὰ, τδεῖδες ἴθς οἰδυδε ὃς ἰεΐὶ Ὑτδετε ἰϊ ἰδ οἵ, 85. Μασὶὶΐ δυσχεδί, ρἰδοεὰ 
δίϊεσ υ. 1., 



1 τ" 

ν 3907 

δηὰ Μιγίδια; 7Ζοσ., εἰ αἷ.: πὶ Ζεοδασίδα, 584)}}ὺτ ἀπά δηοΐμποσ, ρεσῆδρα Μεη- 
δ θη; Μαδι., ΗἸ., Ετν., εἰ αἰ.: σῖῖὰ 1.848 ΜδςἼοδθαιβ δηὰ πἰς Ὀσοΐμεσβ [οηδ- 
ἴ(ὅδη δηὰ ϑίπιοη; Αθδσ., εἰ αἰ.: νῖτ τἰῃς Κίηρβ, ῥὑσχίοδίβ, δηὰ ὑγορδμεῖς οὗ ἰῃς 
Ἡεῦτενβ; Τβεοάσοτεῖ, εἰ αἱ.: ψῖἢ τὰς ῬὨδγίθοοβ, ϑαάάιοεςβ, δπὰ Ἐδββθηδβ; 
Τἰκθδοοῖ, εἰ αἰ.: ἢ Αβογγία, Βα υ]οηΐα, απ Ρογβία; Κίς. εἰ αἰ. Οἱ οουζβεο, 
ταοϑῖ οὗ ἴπε8ε οοη͵εδοῖυσγεβ που ποῖ ἢᾶνε Ὀδοη ργοροβϑὰ ἰξ τ οὶσ διιΐμογβ μδὰ 
ποῖ ἤσβι ρεγβυδάεδα {πεπλβεῖνοβ ἐμαὶ ἃ τοητἢ πλΐσδι τασδὶ 8ῺῪ ἰοησίι οἱ {π|6 
ἔτοτα ἃ ἴεν ἀδγ5 ἴο 2:ο γε 88. 

5Ιης6, Βούγονοσ, (ἢε ἰηϊεγροϊδίογ τηυβὶ ἢᾶνὰ βθθη (δὲ (ῃγουρσδουΐ 
1π6 ῬΑγΔΌ]6 [Π6 5Βῃορβεγά γεργθβεηΐβ ἃ Κίηρ, ῃῈ νουϊὰ παίαγα!ν τ1868 
(ἢς ἰοττ ἴῃ [η6 5816 86η86.0 ὍΤῆε ἴῆγοα βῃθρμογαάβ ἃγὸ ἰδογείογα 
ἀουθῖ]685 ἴἤγθα Κίηρϑ, δπὰ βϑίηςε 1}}18 ρῖοββ 15 ἰδίεσ (ἤδη [6 οτγὶρ- 
ἴη8] ράγ Ό]6, ργαϑυ δ ὶν Κίηρϑ οὗ ϑυγία. 180, ἰξ 18 ρσγοῦδθ]6 ἐμαὶ 
{ΠΥ ἀγα (86 [ἢγϑα ψῇο, δοοογάϊηρ ἴο Ὠη. γ5, ψετὰ ““Ῥἰυςκοά ὑρ᾽ 
--οοοσαάϊηρ ἴο ν. 2" οἵ ἴῃ 5δτὴ6 σβαρίεσ ἰδν ψοσὰ “ρυῖ ἀονῃ""-- 
ὈΥ Απέοοδυβ Ερίρβδηθβ, ἀπά ψῆο ᾶἃγὲ μἰδυβῖρ!ν ἰἀοηβοα τ ἢ 
ϑαίθυςσυβ ΓΝ, Ηο]οάογαδ, ἃ ὑγροῦ, δηα Θεπγείτ 8 ϑοίεσ, βοὴ οὗ 

ϑϑίθυςιυβ δηα τρη δι! Βοῖγ ἰο ([Π6 ἴγοηα, σοὶ ΑπἝοςμιβ ἘΕρἱρῆἢ- 

Δηὴ65 5ιροΙϑοαθα. Ῥδγῆδρθ, μούγενοσ, βἷπος Ποπηθίτ8 ἢοΐ ΟὨ]Υ͂ 
νὰ ἠοῖ ἀεϑίτογοά, Βαϊ Βη4}}γ βιιςςοεα θά ἰο [Π6 [ἄγοπο, [86 [ΓΘ ΔΓ6 
Απῆοςμι8 111, ϑεϊουςσυβ ΙΝ, δηὰ Ἠε]οάογι5. 1 1 θὲ οδ]εςίοά (Πδὲ 
{8686 ἴγοα ψ σα ηοΐ γοπιονεα τ] ϊη ἃ τοη ἢ, ΟΠ6 ΤΠΔΥ ΓΕΡΙΥ ἰμδὶ 

ΔΙ Πουρῇ ϑεϊδυςιβ γυ]εὰ ηἷης γεδγϑ, ἰη Πη. 112 Ηἷβ γεΐρτι 5 γθςκ- 
" Οηδὰ δ “8 ἴεν ἀΔγ5,᾽ δηά, 1 ἴῃς δυΐδῃογ οἵ [Π6 ρ]ο58 ἴοοῖς [ῃ6 ψογὰ 5 

᾿ΠτογαΠγ, 6 σου] ΘΑΒ 1] Ρογβϑυδαάβ Ὠἰπηβο!  [Πδὲ ἴΠΕΥ 4]1 ἀἰεὰ τη 
[Ὠ6 ρίνδη {{π|6.--- ΤΠ τϑίλονδὶ οἱ [15 ψ'οββ8 οἰδασβ [ἢ 6 ΨΑΥ͂ ἴοὺσ ἃ 
πδίυγαὶ δηα 8 .|53[Δοίοσυ ἱπίογργείδοη οἱ ἴῃ6 τεϑὲ οὗ [Π6 νεῦβα. 

1 18. ἃ οοῃΐοβϑίοῃ ΟΥ̓ ἴῃ6 βῃερῃογα (μδί, δἰ πουρῃ ἢ Βαά ἴδίκεῃ 
ὌΡοΟη Πἰπη56} ἴο πουγϑῃ δηά ῥγοίδθοϊ ἴῃ6 βῆδερ σοι εα ἴο ἢἾ8 
οὔδγρθ, ἢς δεοαριθ ἐρερῥαίϊίοηέ τὴ ἱπόηι, ἴε]ϊ ἀπ α βῃονδα 8ἃ τερὰρ- 
ἡδῆςθ ἰοτγαγα μετὰ ποῖ ἴῃ ΠΑΙΤΩΟΩΥ͂ τ ἢ ἢ15 ΟΠ ηρ. Ηδετγο, δραίη, 
15 ὉΠτ 5.4 κ4}0]6 ονϊάδηςε (Πδἱ ἰΐ 5 ηοἱ Ὑδῃπεῆ, ΟΥ ΔηΥ οἴ ΠΟΓ ΡΕβοη 
ΟΥ ΡΟΓΒΟΠΒ ὈΓΟΡΕΙΙΥ (4116 σοοά, ψΒοπὶ πε Ργορδεὶ 15 ἱπηρεγϑοηδῖ- 
ἴησ, Βαϊ ϑοη!α οηδ6 οὗ ἃ νΕΙῪ αἰ Βογοηΐ σῃδγδαςίθσ, Ὡϑιη ον, 84 [41110]6 

δηά τεοζεδηΐ Ὠυμπηδη Γ]6Γ.-- - Πο ταρυρηδηςο οὗ (6 Ξῃορῃοσγα ἴῸ Σ 
ἢ18 5ῆ6δρ πδίυγα!γ Ὀεροῖ ἰῃ {πε πὶ ἃ σουγεϑροπαϊηρ [εο] ηρ; ἐλεὶγ 

δομῖς, ἮΘ6 5408, αἷδο ἰοαϊ θα 16. 

9. ΤῊε ἱπάϊβογοηοε οἵ ἴῃς 5Βῃδρῃεγὰ 5ῆονυν ἰἴ561{ ἴῃ πϑρ]θςΐ οἵ ἢΪ8 
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8ῆ66Ρ. [Ιπηάερορά, ἢ 9068 80 ἴδ 88 ἴο γερυάϊδίε ἷβ ἀυϊίεβ ἰονγαγά 
ἴδε. 7ε ομε ἐπα ἐς ἀγίηρ οἵ Ὠσηρεῦ οὐ ἀΐϑθδϑα, ἢῈ ΒΑΓ ]Ε 55} 
ἀφοίδγεβ, σλαὶ! ἀΐξ, ἴοσ δυρῆς ἢ6 ολγα8, δὰ “ἦε οηὲ ἐδιαὲ ἐς δεῖηρ ἀε- 
δσγογοά ὈΥ νὰ Βεδϑβίβ ογ οἴμεγ ἴοεβϑ σαὶ δὲ ἀδείγογεά. Ἰδεϑε ὕνο 
εἶδιϑε8 ἂγὲ ἃ ἀδνεϊοριηθηΐ οἵ [ῃ8 ]αϑ1 οἵ ν. ὅ ἰῃ ἴῃ Τηδηποῦ οἱ ΕΖε- 
ΚΙε1᾽ 5 διταίσηπηδεηΐ οἵ [6 βῃερβεγάβ (Κίῃϑ) οὗ [5γδε] ἴῃ 3455 
(7. αἴ39ο 76. τοὶ ". ὙΠιε ἰαϑὶ 18 ἃ 1688 ἀρραγεηΐ ρδγδὶ!εὶ ἴο 347 δ΄; 
δυϊΐ ἴῃ 1 ἴῃ6 δυΐποῦ ἰογχείβ ἢΐ5 γόϊβ δηὰ ι.365 ἰδηρυάρε (Πδῖ γαῖμοῦ 
ΤΕ08}15 15. οἰ, δ 8 ἴῃ σε! ἀοϑοτ ίην (ῃ6 Οἱτος βίγυσρίο 
ψὨΙΟ;, στοσίηρ ουὖἵ οὗ {πε τίϑε οὗ ἴῃς ΤοΡὶΔ 45, τεηΐ (Π6 ΠΟΙ ἰῃ 
ὑναΐη δηὰ ὑγουρῃΐ υηϊο]ὰ εν} ὑροη ἴῃς 768} ρθορὶῈ. ΤῊ εν "διαί 
αγε ἰφῖέ, ἢδ 88γ5, 85 1 ἴῃς 5ί Γι ρ.] 6 τΈσα 511} Γαΐυγο, 5λαἱ] ἀξυοων, ἐαοῖ 
ἐς βε5 οὗ “5 7εἰίσω.---10. ΤῊΣ 5ῃερβεγὰ ον Ὀγίηρβ ἰοσναγα [πε 
Βγϑί οὗ ἢἷ5 βίανθ, [6 οὔβ δηθὰ ζεἰέρἠΐ, Βγγηθο] οὗ [ῃ6 ΠΔΡΡΥ οοῃ- 
ἀϊοῃ οὗ ἃ Ρδϑορὶε ὑῃάδγ δὴ ἰάδαὶ γιΐϊεσ. ϑίπος ἢῈ ἢ85 γερυαϊαἰοα 
ἢ18 ΟὈΠ σα θη 5 845 ἃ βῃερμεσζά, ἱξ 18 δίς (μὲ μα 5ῃουϊὰ οἷ ὦ 
στωμάεν, ἴοτ ποιμίηρ οουἱά Ὀεϊίεῦ γεργεϑεηΐ ἴῃς ΔΠοστηδὶ γε δου 
θεύτοοῃ ἷπη δηά ἢἷ8 οἤδγρεβ δηὰ 18 ὈΠΏΔΡΡΥ σοηϑεαιθηςε8 ἴῃδη 
ΒΌΟἢ ἃ βϑενογοὰ δηᾶ υ.366858 ἰηϑίγυτηθηῖ. ΝΟ ἰογπηδὶ Ἔχρ δηδοη 
ψουὰ βοθπλ ἴο ὈῈ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ, γεῖ ἢ6 ρσίνοβ Οἢδ, 8η4, ἰῃ 50 ἀοΐηρ, 8445 
ἃ ἀεἰ41} (Π4ὲ ἀδϑεγνεβ αἰἰδη οη. [{15 ἰουηά ἰη [Π6 εἶδυϑε ἴῃ ἡ ]οἢ 
ἢ ἀεβοῦῖθ65 [ἢ6 οονθηδηΐ ΠΟῪ ὕγοκεη. ἤν οουεπαηΐ, Ὧδ ς 8115 1, 

ἀφαΐη ἀεϑογίην μἷ8 ἄσιυγε, εὐλίοῖ 1 μα »ιαάς ευὐὐδι αἱ {π4 ῥεορίες. 
ΤῊΣ πογάβ ἃγὰ υϑιδ!ν υπάἀεγβίοοα 85 πηεδηΐηρ ἃ ςονθηδηΐ ὈΥ Ἡΐοἢ 
ἴῃς 7ενγ8 ψγεγα ῥγοϊεοιθα ἔγοπι οἴμεσ πδίοηβϑ Ἐ αὶ (ὨΪ8 15 ῃοΐ [ῃ6 
ἰηἰεγργείδοη [δὲ Ὀε58ῖ Παγτηοηΐθεβ ἢ ἴῃς πγαΐη (Πουρῃΐ οἱ (ἢ 
Ρᾶγᾶ0]6. Τῆε οονεηδηΐ, ἱ γεργεβοηϊοα ὈΥ [ἢ 8.4 8ξ, δῇ ΟὨΪΥ ὃ ἃ 
σονοηδηΐ ὙΠ ρΘΟρΪ65 γσεργοβοηίθα ὉῪ ἴῃε 8ΐθερ, δηὰ ϑυγεὶν (ἢ 6 
7ενγ8 σογα διηοηρ πε. 1, (πογεΐίογε, [16 ββερῃογα γεργθϑεηῖβ 
Ῥιοίϊεταγ Π1, οη6 πγυϑὶ ἰηεγ ἴμδἴ ποῖ οἷν ἴῃς [Θνγ8, Ὀυΐ [ἢ 6 ῬΘΟΡΪ68 
δρουΐ [Ποῖ τψῆὸ τψεγα (γἱδυίΐλγΥ ἴο Εργρί μδὰ υ8ὲ οδι136 οὗ σοπ- 
Ὀἰδίηϊ ἀραϊηϑὲ ἢἷπὶ 88 ἃ γι ϊεγ. [{ 90, 1158 ποί βίγδηρε [Πδΐ ἃ {{ππ||Ὶ 
Ἰαῖογ, ἤθη Απζίοςδιυβ ἴῃς Οτοδῖ υηδογίοοκ [πὸ οοηαιεϑὶ οὗ Εργρί, 
ἢε πηεί τ ἢ αἰπλοβῖ ἢο ορροϑβί οῃ υπ6}} ἢς γεδοῃθα δζΖα, ἴῃς Ῥῃω- 

πἰςΐδη5 δηἃ ἴῃς ῬὨΣ 5 η68 Ὀοΐηρ 85 ΓΕΔ αγ 88 ἴῃς [678 οσ ἃ σὔδηρε 

οὗ τπηδϑίεγϑβ.---11. Τῆς νογάβ σμά ἡ τὐας ὅγοΐεη ἐπ (δαὶ ἀαν 5Βμου ἃ 
4« 90 Τβεοά. Μορεδ., Ἀοβεῦχι., Μδυ., Ηἱ., Εν., Κόδ., Κο., Ηά., Βυγζεν, Βεὰ., Ρυ,, Οτ., 

ἵνε., Νον., Μαιὶ, εἰ αἱ. 
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θὲ αἰἰδομοὰ ἴο ν. Ἶ5, οὗ νι ιΐοι ἰξ 18 ργορεῦγ 186 οοποϊυβίοη. ΤῊΣ 
τεβί οἱ [Π6 νεῖϑε 18 Ψθσγ γϑδ δες. Ὁῆε ῥγορβεῖ, γεβυμηΐηρ ὨΪ5 γόϊς, 
ΓΕροσίβ ἴἢδΐ, θη ἐΐ6 ἰγαΐεῦς ἐπ δἤσδεῤ ᾿τὐῆο τὐεγε τυαϊοϊμἶρ, οἵ, 85 

γδη ΗοοηδΟΚΟΣ ἱηρεη]οΙ 5}Υ ϑυρρεϑβίβ, μα ἡγε, Ὠἶτα 58 Ὠἷπὶ σαΐ 
ἴῃς 5ἰΔΕ δϑιιπάοσ, ἴον ἤηειυ {μας ἐξ ιυας ἐδ «υογά οΥΓ Υαλευεΐ; ἰῃαῖ 

[ἢ δοίη ρεογίοστηθα ἼἽοστεοῖγ, δηὰ ἴο ἐποὶγ βῃδιηθ, γεργαβθηϊθα 6χ- 
ἰδίην ςοπαϊοῃϑ. ΤῊΪ5 18 950 βίπηρ]ε δηὰ ηδίυγαϊὶ ἃ ἀθοϊγδίοη ἰΠδΐ 
1 ϑυσγεβίβ (πε χφυεϑοη τ μεῖμογ [ῃ6 ργορδεῖ ἀϊά ποῖ ρο (Ὠτουρῇ ἃ 

ῥδηϊοσαηγῖς ργεϑεηίδίοῃ οἱ ἢΪ8 πηθϑϑᾶρε Ὀείογε ἢδ ρυΐ ἰΐ ἰπίο τυτῖζ- 
ἱηρ.--12. ΤῊΘ 5ῃερῃεγά, δ πουρῃ 6 885 ἔαϊδὰ ἰο πηδοΐ ἴῃ σο- 
αυϊγοεπηοη 5 οἱ Ὠΐ8 οὔἶοθ, ργεϑθηΐβ ἃ οἱἷδὶπη ἴοσ γᾶρεβ. Τῆς υβι] 
ἸηοΓΡΓοϊδ θη τλ8 Κ68 ἢΐπὶ δά γα85 Ὠἱπηθ6}} ἴο (6 ἤοςκ. [{ πουϊὰ 
866 ῬΟΓΙΏ 5510]6 1 [ῃ6 Μαββογεῖς ἰεχί οὗ ν. 1Ἶ ποσὰ οοστοςί. [, 
Ποννοσ, 88 ἢ85 Ὀθθῃ βῃονι, 1ἰ 18 ποΐ ἴΠ6 5ῃδεθρ, θυΐ (Π6 ἰΓδογ8 ἴῃ 

(Π6πὶ, το ἃγὰ ψαιοην [Π6 Ρτορβεῖ, ἴῃς πδίυγαὶ ἱπίεγθηςο 8 (μδὲ ἰΐ 
15 (η6 ἰδίίεγ ἰο οὶ [δ ποχί βρθϑοὴ ἰβ δ ἀγοϑϑδοά. ΤῊ ΐβ ἰηἴογεηςα 
8 ςὐπβτιτηοα ὈΥ [πε ἕαςὲ (μαι ἴξ ἰ (π688 ἰγαάθγβ, δοοοσάϊηρ ἴο νυ. 7, 
σι Βοῖ ἴῃ6 ργορμεῖ ἢ85 Ὀ6θῃ βοσνίησ. ὙΠΕΥ, ἴπεη, ἀγὰ ἴη6 ῬΕΓΘΟΏ 8 

ὙΠ ΟΤῚ ἢδ6 ΠΟΥ͂ ΔΡΡΓΟΔΟΙ658, ΓΑΙΠΟΓ Π6 5 ΔΕ Πρὶν, ν ἢ (ἢε τεαυεβί, ὦ 
δε ροοΐ ἐμ γΟῊ δγέ5, ρῖυε ηι6 η1:} πἶγο. ΤὮΏδη ἢδ ΡγΔΟΙΟΔΙΥ σοῃἔδβ568 
Ηἷβ ΠΟΥ 655 Οὗ ΔΩΥ ΓΕΓῚ ΠΠοΓα θη ὈῪ δαἀάϊηρ, δμΐ, {7 ποί, γοϊγαϊῃ. 
ΤῊε ἰγϑάθγβ γεϑροηα ΌΥ ραυϊηρ Πΐπη, ποῖ, ΔρΡρδγεῃῖγ, δοςογαάϊηρ ἴο 
ἃ Ῥγονίουβ ἃρτεοεηθηΐ, θυ δοςογάϊηρ ἴο {πεῖν δβεϊπγαίΐα οἱ ἢΪ8 να]ὰς 

85 ἃ Βερῃεγά. 7΄Ὺὴον τυεὶρἠφά πι6, Ἦς 58 γ5, "ν δῖγε, ἰἐἐγίν ῥίεοες, 
[ῃδὲ 18, 8με κ6 5, οὔ σώνεγ; δδουΐ Χ14 25 βἰευ ηρ, οὐ θ2ο ἴῃ ΑἸηογίοδῃ 

ΤΠΟΠΘΥ͂, δοςογαϊΐηρς ἴο Εχ. 2ι δ (ἢ6 ργίοε οὗ ἃ Ηθῦγον 8ἰἴανο. ΤῊΘ 
πηθδηΐηρ οἱ ἴΠ688 ννογὰβ 068 ποΐ δἱ ἤγϑί ἄρρεᾶσγ. [{ 18 ΠΟ βϑΆΓΥ 
ἴο ΓΘ.Δ1} γιοῦ ἴῃ6 5ΒΠορμογὰ γοργεβοηΐβ, δηὰ ποτὰ [ἢ6 ἰγδάοΓ5, ἴο 
ΔρΟΡγθοΐδῖς {πο ῖγ αἰρηιϊβοδηςθ. Βιΐ, ἤδη (ἢϊ18 18 ἀἄοηῃθ, δη ομδ 
ΓΕ 811565 (ἢδι ἱξ 15 (ῃς Κίηρ οὗ Εργρί ψῆο 15 ἀρργαϊβοά δηὰ [ἢς ἰδχ- 
δι ογογβ οἱ ϑυτῖα τ ὮΟ ἀρργαῖβε Ὠΐπι,Ἐ [ἢ6 ραββαρα ὈΘΟΟΠΊ65 Οη6 οὗ 
186 εϑῖ ἜἘχϑιΏ 658 οὗ βαγοδβη ἴῃ ἰῃς ΟἹὰ Ταβίδιηθηΐ. 

18. ΤΏογε [Ο0]1οὐγ8 δὴ ερίϑοάς ψ οἢ, οἢ ΔΩΥ ἱηιογργείδιοη οὗ 
1Π6 ΡάΓΔΌΪο 848 ἃ ὝὮοΪΘ, ἰξ 15 ἀἸΒηςυ  ἴο υπάἀεγβίδη. ἴῃ (ἢς ἢγϑί 
ὈΪδοο, δοοοσγαϊηρ ἴο ἴῃς ῥγεϑθηΐ γοδαϊηρ, ἰἴἴ 15 ποῖ Ὑδῆνεῃ, θυΐ ἴῃ 6 

Βῃορῃεγά, τγῆο ἢδ88 ὈδΘη Δρργαὶϑεά; δηά, βεςοῃάϊυ, ἴΠ6ΓῸ 15 ηο Ἃ15- 

4 Κ)ἰοίο(ἢ δοὰ οἴδοτβ οοποςῖ ἰἢς δηγουπῖ οὗ τον μαϊὰ νὶίτὰ ν. 8, θυ, ἰξ ν. δα ἐς 8, εἰοβα, [86 
ἀερεμάεομοο, ἰέ ἔδετε [5 δΏν, τηυβὶ Ὀ6 οὐ {5 εἰζε. 
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σον ΓΔ Ρ]6 γθάϑοη ΜὮΥ ἴΠ6 ΠΟΠΘΥ 5μουϊὰ ΡῈ ἴἤγονσι ἴο [6 Ῥοίίεγ ἴῃ 
[6 (δ 016 ΟΥΓ οἰϑεῆοσγε. [{ 19 ᾿πεγείογε Ργε Υ σΘΏΘΓΑΙΪΥ ἀρστορά 
[μδ΄ (6 ἰοχὲὶ ποθ 8 οηδηάϑδίοη, δης, ἱπάθοά, [πὶ (6 σοϊητηδηά 

δαατεβϑοά ἰο ἴῃς 5Βῃδρῃογα βῃου]ὰ γεϑδά, ῤῥμέ “2 ἐμίο ἰδ ἰγεαϑωννυ, 86 
μοδὶς ῥγίεδ αἱ εὐλμϊοῖ ἰβοι μαξί δεομ ναϊμοά ὃγ ἐμπδηι. ὙῊδ ἴεγτα 
ποῦδῖς, οἵ οουζϑα, 15 ἴο ΡῈ υηδεογβίοοα 85 ἱγοηΐςαὶ. ΤὨδ σοΐίογεησεα ίο 

ἐδι6 ἰγδαΞΎ ΟΥ β8ἰογθῆουβε 158 ποῖ Ἔχρὶοῖξ που ἴο τηϑκο ἰΐ οἶδα 
ἴο ἴῃ6 τηοάεϑγῃ γοδοσ ΕΓ (ἢ 6 ΤΔΟΠΕΥ͂ 18 ἴο ΡῈ ἀδροβίϊοά. ἴῃ 1ῃ6 
βίδίοιηθηΐ [ἢδὲ ἴο]Π]οὐγ8, ἤονονογ, ἴΠ6 οὐ βϑίοῃ 8 τηδάθ ροοά; ἴογ 
Πογα ἴη6 Βῃδρῃεγά 54γ5 [δὶ 6 ινέ [Π6 β|ϊνεγ αὐ ἐδ μόομδε οἵ Υ αλιυεῖ 
ἡηο {πι|6 ἰγεαδηνν, οΥ, ἴο Ραΐ 1 τόσα 1ἀϊογαδιςα!γ, Ὀγοιρῃί ἰΐ ἴο ἴΠ6 

ἤουϑε οὗ Ὑδηνθῆ δηά ρὺυῖΐ 1 Ἰηΐο ἴΠ6 ἰτοάϑθυγγ. ὙΠΟΤΕ ἅγα θεν γα] 
ΓΟίδγθησοβ ἴο ἴῃς ἰγθαβϑιγ οἱ ἴδ ἴδιρ]ε οὐ 119 οοηῃϊεηῖβ. Οὐ, 
708. 65 1 Κι. 14352 Κ. 45, εἰς. ΙΕ Δρρεᾶγβ ἔτοτῃ 2 Μᾶς. 4. ζ" [παΐ 
ἱ νᾶϑ ἃ ἀδροβίιογυ ἴογ ργίναίε ἃ8 γ7Ὲ61}1 ἃ58 ρυ}]ς ἔυπ45. ἽΒεΩ, 
(πετείοσγε, (ἢ6 βῃερῃοσγά 18 οοησηδηἀ δα ἴο ρυϊ ἢ15 ψᾶρε8 ἱπίο [ῃς 
ἰγεαϑΓΥ, 1 ΕΥ̓͂ ΠΟ ΙὩ68}8 ἴοἸ]ονγ8 ἴπαΐ ΠΟΥ ἅττα ἴἰο Ὀ6 ἀενοίεα ἴο 
Ὑδῆμνεῃ. [{15 πογε ὑγορδῦ ε---δηά (ἢς ἸΤΟΩΥ οὗ ἴῃ! οομηπηδηά 15 

ἱπογοαϑοά ὈΥ [18 ἰη!ογργεϊδιϊοη---ἰῃδὶ ΠΟΥ ἀγα ἴο θῈ ρἰδοθα ἴμογε 
ἴογ βεςσυγΙΥ. 

14. Τῃ ἴῃς πη] νογβϑε, νοὶ 18 θαΐϊ Ἰοοβοῖὶν σοηηδοίεά τ ῖῖῃ ἴῃ 056 
(αὶ ῥγεοθάᾶβθ, (ἢ βῃερμεγά [6115 μον ἢς ἀϊβροθεά οἱ δὶβ8 βεςοηά 
βἰδῆϊ, Βομάς. Ἰῖ, αἷϑο, ἢ6 ἐμέ σσωπάεγ, ἴῃ .3, ἃ5 ἢ6 ΟΧρ δ ἢ 8, σᾶ εγ- 

ἡπρ ἰλι6 δγοίλογἠοοά δείιυεεμ ἡ μά, αμά 1ςγαοῖ. ΤὮΘς πᾶηθβ ὕμάαΐ 
δηᾷ 75γαεὶ τὲ τηοϑί γεαυθηῖ υϑεὰ οὗ (Πς ἔνο Κἰησάοτῃϑ ἰηΐο  Ὡ ἢ 
δἰζογ [ἢ ἄπγο οὗ ϑοϊοιλδοη ἴῃς Ηθῦγονβ τεγὸ αἰν 6: θυ [6 ἸΔίοῦ 

ῬΓοΡεῖβ βου 68 ΘΙΏΡΙΟΥ ἔδδπὶ ἰοροῖῃοῦ ἃ5 ἃ ςοιηργοῃεηβῖνε ἀ68- 

ἱσπαίίοη ἴοσγ (6 δηξγε ρεορίθ. Τμ8, ἰῃ 76. 235 {ΠῈῪ ἅἀγὰ δαυΐν- 
αἰεηΐ ἰο “ἴῃς βοϑὰά οὗ ἴῃ ἢουϑε οὗ 15γϑο]᾽" οὗ ν. ὅ. Οὐ αἶϑο 75. 
,τ7ῆ. Ἐκ, ,η)}"}. εἴς. ὙΠς Ὀτγοίμογμοοά οὗ Τυἀδῃ πὰ [5ταοΪ 
πῃ (Π158 56η86 ψουἹά ΡῈ [6 υη} οὗ ρυγροβϑὲ δηὰ εϑογίὶ διηοηρ [ἢ 
Ηεργενβ δἰζεγ [ἢ Εχη]δ, Ἔβρθοδ!ν ἴἤοβα ἰμαΐ οοηϑεϊςυϊεα [ἢπ τε- 
βίογεα σου ΠΥ ἴῃ ῬΑ]οβηθ. Νοῖ, ἴἢ6 πηοϑί ϑουϊουβ Γυρίυγο 

οὗ (18 ὑπ οσουττεά, 85 ἢ45 ΔΙγεδαγ Ὀδθοη οὐϑεογνθά, ου ἴῃς τϑὲ 
οὗ (ες Τονϊδά8, ἤδη ἴῃεγα θερϑη ἃ ραγίβδη βίγιρρὶε ἴογ [6 σοη- 

[[0] οἱ δῇαϊγβ (δὲ ἤη Δ} δϑϑυμηθα (ἢ αἰ ἢ 510}8 οἱ ἃ οἷν] ὙΧΑΓ. 
Τ|, (ῃογείογε, Ῥίοϊθιων 111 18 [6 βῃδρῃογά οἵ [ῃ15 ργϑῦϊο, [15 τὰρ- 
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ἴυγοε, ἴον ψΐςἢ ἢδ νὰ ἱῃα ἰγοοι γεϑροηβῖθ ]6, τσὶ Ὀ6 [ἢ6 Οἤς 5γτη- 

θο] 9εα ὈΥ οὐπ δϑουηάεγ ἴῃς βεςοῃά 5.186-. ΤὨυ8Β ἴῃς ψΠο]ςὲ Ρ6- 
(ΟΠΊ68 ἃ ρἰοΐυγα οὗ οομαϊ ἴοη 5, ἐβρθοδ!ν ἰῃ Ῥαϊεβιησ, [δὲ Ὀεΐογα 
ἰ(δδὲὶ σου Ὕ οεδϑοα ἴο θεϊοηρ ἰο Εφγρί δηὰ βεδοδπης ἃ ρϑγί οὗ (Πς 
ΘΥΤΊΔΏ ΘΠΊΡΙΓΟ. 

Ιη ΜΙ. λη᾽ δ" τῃ)6 Ἐνδηρε  βι, γείεσγίης ἴο ἴῃ6 Ῥυτζοθδβε οἵ (ἢ 6 
Ῥοιίεγ᾽5 ΕἸεἸὰ, βαγβ, “Ἴβοὴ νψὰ8 16]1δ τΠδὲ τὶς ἢ τγὰ8 Βρόκοῃ 
(Ὠγουγσῇ 7ογειδῃ (ἢ6 Ρχορμεῖ, βαυίηρ, Αηά {ΠΟΥ ἴοοῖκ [πε {Π|ΓὙ 
Ρΐδςε8 οἱ 5:Ϊνεσγ, (ἢ ὑγίος οὗ ηἷπὶ [δι γγᾶ8 ἀρργαίϑεα, τ οπὶ 5016 
οὗ ἴῃε 80η8 οὗ [8γδ6] ἀρργαϊβϑοά, δηῃ σάνε 1Π6πὶ ἴοσγ (ες Ῥοίίεγ᾽ 8 
ΕἸεἸὰ 45 ἴῃ Ι,ογὰ ἀρροϊηϊοα πη6. ὙΤὨΒ αἰϑουββίοῃ οὗ (ἢϊ58 υοίΐδᾶ- 
ἴοῃ ΡΓΟΡΕΣΙΙΥ ὈαϊοΏ Κ,8 ἱπ ἃ ΠΟΙ ΓΘ ΙΔΣΥ οὐ (ἢ Οοβρεῖ ἔγοπὶ ΜὮ]ΟΣ 
ἰξ 18 ἰδκθη, θυΐϊ ὕο οὐ ἴῆγεε ροΐῃ 8 ἸΔῪ ΠεγὰῈ Ὀε ποίϊςε. [Ιη ἴῃς 
Βγϑὶ ρἷδοβ, ἴβεσε ββου]ὰ θὲ πο ἀουδὲ (πὶ (6 Ενδηρο ϑὲ πηθδηΐ 0 
τοῖοσ ἴο ν. 5 οὗ (86 ραγδῦϊο δῦονο αἰβουββοὰ, (6 ἀΐνεγζεοηοο ἔγοπὶ 
[Π)6 ογίχί αὶ Ὀεΐῃρ ἐχρ  αἰποαά ΟΥ̓ (Π6 ΠΡΕΓῪ ἢ6 8] ονγθά Ὠἰπ|561} ἴῃ 
Ηἷβ φυοϊδίίοηΒ. ((. ΜΊ. 233. 21. ΤΟ Δρρδᾶγδηοο οὗ (Π6 ἤδη οἵ 
7εγειγίδῃ ἕο (δὶ οὗ Ζεςμαγίδῃ ἢ85 γεοεϊνθα νϑγουϑ ἜἘχρ Δη Δ ]0}8. 

Αζροηρ ἰἢθπὶ ἃγὰ (ἢ6 [Ο]]ονίησ: (1) ΤΒαὶ [ἢ6 πδπ16 15 δὴ δἀάϊίοη 
ἴο ἴῃς οτἰρψίπαὶ ἰοχί οὗ [ῃ6 οβρεὶ. (2) Τῆδῖὶ ἴῃς παπιο οὗ [ϑγεσιίδῃ, 
οἵ 8η Δρργονίδιίοη οἵ ἱΐ, 85 Ὀδθη βιυρϑπιϊοα ἴοσ ἰμδὲ οὗ ΖεςΠα- 

τἰῖΔ ἢ ΌΥ ἃ ἕΤΆγε 685 σοργίϑί. (3) Τμαῖ (6 δπηιε οὗ Τεγεπ Δ}, 088 
θοοῖ οπος βἰοοά ἔγβί διοηρς ἴῃς Ργορδοῖβ, 18 ἤθσα ἃ ἘΠῚ6 ἰοῦ (ἢ6 
ὙΠ0]6 οΟἸ ες ἴοη. (4) Τῆδῖ ἰΠ6 τογάβ οὗ Ζεο πα Δ ἢ τὰ θαϑθὰ οἡ 
]ε. 18, ἀπὰ τὲ {ῃεγείογε νἱγίυδ!ν [η6 νογάβ οὗ Ϊεγεμλίδῃ. ὙΠαβα 
ΠΟΊΤΕΥΟΣ, ΓΕ ΟὨΪΥ 80 ΓΩΔΗΥ͂ ΟΧΟΊ1568 ἴογ γοΐυϑίηρ ἴο τλδ κα ἴῃ6 Ὠαστη- 
1.59 Δαπηϊϑθίοη (Πδὶ ἴη6 Ενδηρο  ϑὲ αἰἰσυ 65 ἰο (ἢ6 στοδίοσ δηὰ 
δοιίοῦ Κπότῃ οὗ το ῥσορῃεῖβ νοσγὰβ ἴμαΐῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς οἴδοῦ. 
566 ΜΙ. 12, τ βογα ἃ ραβϑαρε ἔγοπι Μδίδοῃὶ 18 δι Γἱρυϊεα ἴἰο 1868 ἢ. 
ΕἸΠΑΙγ, ἴη6 ἱποίάδηξ παιγαίθα ἴῃ (868 Οοβρεῖ 5 ἴῃς {]6]πηοηΐ οὗ 
ἴῃς νογάϑ8 οὗ ἴῃε ργορδεοῖ, ποί ἰῃ ἴῃς βοΐ βθηϑε οὗ θοΐηρ ἴΠ6 ὀνθηΐ 
ἢ6 ἢδά ἴῃ πη 848 ἢδ ντοΐθ, θαϊ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ6 Ιοοϑα ϑ6η86ε οὗ θδίηρ, 8ῃ 
ἐνὶ ὈΥ ψὨΐοἢ (Ὠ6 ψογάβ οἱ ἴπε ργορῇεῖ ἃσγὲ γος]. (Ὁ. Μί. 
25: 5. οἷς. 

4. νιν] 6, ταντωκράτωρ τὰ γκοΣ; 5.1.ὕ δά ὧὡς. Βά,., νι Κεηη. 
246 (πον) Ὅν 88 ἴῃ ν. 15.- 2) 5} Α βεη., ἴῃς εαυϊναϊεηὶ οὗ δῃ ἰηΐ. οἵ ρυτ- 
ῬΡοδε. (. 15. 535 Ρ8. 443, εἴς.; Οε5.}138.»Σὄ (ἡ) κν.; Κῦ. 3. ὁ [5 
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Ἶ2.λ:.λ.ο; δες. ἰο ϑεῦδὶκ δὴ Εἰτοὸσ ἴοσ ᾿δι...}..---δ. 150} τ ἃ ἔεπι. 
ΡΙΪ. 5ἴ. Ὀδοδιυιβς ἸΝΣ 5 οοῃοείνθα 845 ἃ οὐ] δος ἴοη οἱ ἐνγεβ. (. 76. 5011.-- 

12,2] ΕΣ 7). ν, (ἣς τοδαάϊηρ οὗ 25 Κοῆη. τω35385β. ΤΉὨςῚ] ἰ5 ἴῃς 5[. οἵ ἴὰὃς 

3 ῬΪ]. ἔετα.--οῦκὴ πο γ] Νὰ δαρήσεις ογποῤκοπίσμηι ἴο .8}} αἰἰεμ ἴοι 
ἴο ἴῃς 51|δηΐ τξιυσα ἁπάοσ ἴῃς ῥγεςεάϊης συϊίγα!. 866 αἷϑο οπι ν. 5. 

(Υ. Οε65.15... (δ),--πἼοΝ}} Βα. νυ ὦ Ἐ 9 ὅ, γοκν. 50 ε., Νον., 
Ματί, Κι. Ὗπε 1οβ8 οὗ ἴῃς ρ]. εῃαΐηρ 15 ἐχρ  αἰηθα Ὀγ ἴδῃς ἰδεῖ (δῖ ἴῃ ἴῃς 

εἶδυβςε αυοίεα δφαςῖ οὗ ἴῃς 50.075. Ξρε δ κ8 ἴοσ ἢ: π|5ς6]}.----ὔν] ΘΑ δα 5 καν»- 
τωκράτωρ.----οὐγκὴ Οτ., ν ἢ 30 Κοπη. π|85., ὍΣ ΜῚ, ΌΥ ΒΥ ΟΟρα ἔοσ γι. 

(7. το; 668... ὦ), ΤὩς Κι,, πονενοσγ, πὶ ἴῃς Ροϊηπρ ΘΕ ΝῚ 15 ἀ6- 
ἔεη51:0]5. ((. Ηο. 123 70. 1:93, ὙὝΠΕῚ 45 8 οἰγουτϊηβίδη!181] ίοσοος. (ὖ. 

Οση. 18:15 7. 16:5 οἴς.; Ο65.1..2.1. δ)᾽ ὲ Κ. τ ὙΎΠς 58. ἢδνο ἴῃς οαυϊναϊεπὶ 
οὗ εἰἴμες οὐ (ὦ Ἐ) οὐ υυϑρον (ὦ ὅ)).---..»}». Εά., νὰ σ8 πι55. 
Θ Ὁ, Ἰπννλ. 80 Βἴδ., νε., Νου., Κὶῖ, [ἐ 18 ποῖ ὑρσοῦδϑϊὶς ἴἢδιὶ ἴδε δυ- 

ἴθοτ, μανίην ἰδ ἰκοη ᾿81η58 ἴο ιι5ὲ ἰῃς ἔςπι. 5[. ἴῃ 15), ᾿τνουὰ 50 βϑοοὴ ἔοσγ- 

δεῖ Ηἰπι56}. 866 8᾽50 1ν. Α οοργίβί, πούνονοσ, ταὶ μς σαγε εβϑὶν πτὶῖα 
{πε οἷς ἴον ἴδε οἴετ. ὍΤδα πουη μυϊρῃί Ὀς εἰ ἴΠ ΕΓ 55. ΟἹ Ρἱὶ., Ὀυΐ, 5'ηςε (Ὡς 
νὉ. οὗ Ὡς ἢ [118 ἴῃς 500]. 18 535., (ἴ τηυϑὲ Ὀς οὗ ἴῃς βϑαὴς υσαῦεσ. ((. Νὰ. 

417, Ο6β. ὅπ. α. Ἀθὶ (ὧδ), 44... Ε. 8.--β8. .»,Ν] ΤῊς βεραγαῖς ρσζοῇ. ἰπβιεδα 
οἶα ϑ5ί. ϑ8ον. 16 123; τ ἢ ἃ 5[., 135.-ὌᾺὉ6 ». Εά., 85 τοαυϊγεὰ ΌΥ ἴδε ρμδζ- 

81εἰ ἰθστω, λὲς δἰηρ, ἀραϊηϑί ἴῃ γγβ8., ἸπρὰᾺ, 850 Μ|ςΒ., δῖ. ε., Νον., 

Μασῖὶ, ΟΑϑπι., Κιι. τοῦθ] νη Η., σοπίγασυ ἴο ἴδε οοπίεχι, τάβ. 198. 
--Ἰ. 5» 155] ΜϑῺΥ δηὰ ναγίουβ δἰζεαρίβ μανε Ῥεεη τυδάς ἴο βπὰ ἴῃ 
ἴθε8ε ψογάβ ἃ τροδηΐηρς ἴῃ ΒΑΓΙΔΟΩΥ ΤΠ ἴὰς οοηϊοχῖ, θυϊ ὈοΙῺ οὗ ἴδετὰ 

δανε Ὀεδεη ἰοσίυγεα ἴῃ ναῖη. Τὰς ἔδοϊ [δδῇ 12 ΓΆΡ ΘΔΓΙΒ ἴῃ ν. 11 5Βου]ὰ 

δδνε Ρυἱ ΔΩΥ οπε δοαᾳυδίηϊεα τὴ ΗςΌ. οἡ ἴῃς τίρῃϊ το κ. ΤΒοβε τ ῆο 
οοηϑβυτεὰ ἴῃς Κσβ8. Βδα ΟἿΪγ ἴῸ ἰυγη ἴο (ὦ ἰο δηἀ ἴῃ 118 τεδάϊηρ εἰς τὴν Χανα- 
ανῖτιν οἵ εἰς τὴν γῆν Χανάαν (1,), ἃ νγαγταλτὶς ἴο ἴῃς οἱ ίη4], νἱΖ., "2955. 

50 ΕἸύςρε, Β]4., Βυγχεσ, Ευδ., ΚΙο., 888., ε., Κυ!., Νον., Μαζί, 

ΟΑϑαι., Οἰηβ., Κιι.--- πο] Νοὶ ἃ οβίσ., Βαϊ ἃ Βῃδγρεηθά ἔοστῃ οὗ ἴῃς δ05. 
υιϑεα ὨοΙηΐη4}}γ. (ΟἿ. 2 8. 1715. 2713, εἰς.; Ὁ Δ. ὃ. Κ. 1..--- 25] ὙΒοτο 
8665 ἴο Ὀ6 ὯΟ ΟὈδ᾽εςΐ ἴῃ ἰῃϑ,5τηρ οἡ ἴῃς Μαβϑθοσεῖίς νοοδ᾽βδοη ἀραϊηςὶ 
(δε ἰεϑσωοηγ οὗ ἴῃς γτββ.; ὦ, σχοίνισμα; Ἢ, 7ωπίοινι; ὦ, Ἰλσλω; 41} οὗ 

ΜΙ ἔδνουσ οὐ 9η. ἸΝΒεῖδεσ ἴ θς τεπάογοὰ Βοηάς, ΟΥ, τῶοσ δοβίγαςι υ, 
σὐηπέον οἵ ὕπῆν, 15 Ὠοΐϊ οὗ οοηβεαυεηοα. Οη [ἂς υὑϑ8ς οἵ [ὃς Ρ]. ἃ5 83ῃ 4Ὁ- 

βίγδοὶ πουῃ, 8686 (ὐ68.}.Μ..1. Ε. ὦ) ΙΝ ΣΧ ΓΝ ὩΡῚΝΥ] ὙὨΪ5, δὲ αγϑὶ κἰρδῖ, 
8668 ἃ 0.56}685 Γερο ὔοπ, Ὀυϊὶ ΟἹ ΟἸΟΒΕῚ ἘχδηνπδΌοη ἰΐ Μ}}}} ΡῈ ἔουηὰ ἴο Ὀς 
ἃ ᾿υ5Έ 680 ]ς ᾿ΙΠᾺΟΓΑΤῪ ἐχρεαϊεηῖ. Τῆς ἢσβὶ πιο 0 1 7εἀ, εἴς. Ἰοοῖκ5 θ6ικΚ- 
πασζὰ ἴο ν. 4; Βοσὸ 1ἴ βοῦνϑβ 85 8η ἰησοδυςὔοῃ ἴο ν. 3.--ὃ. Ἴπ9κ}} Εα., στῇ 

20 Κοηη. [85., Ἴ5Ν1.---ὃ2] ΤΏὮς τηδ8ς. ἔοΓ (ἢς ἔεηι. 5ῖ., Ὀδεδιβο, 85 ἰὩ 6 

ὙτὶΕΣ Ῥσοςθθά, ἢς 1ο5865 β'σῃί οὗ ἴὰς ἄσυτε. ὅ6ε Ὀτρ), δῃὰ ἴῃ ν. " 853. 
---τῦη} "Ασ᾿., ἰὰἂς ϑῦπ30 οἵ Ρσ. 2οῦ Βεΐῃῷ δῆ εἴτοσ ἴοσ γῦπϑο. Οεἶμεσ τά 5. 
πῦρ. οἰτπρ 76. 3.4. 215; Ὀὰϊ ἴῃ 3,4, δος. ἰο Οἷδ., Ὁ9}2 888 1ἴ5 υβυδὶ ϑθῆβς, 
δηὰ ἰῃ 31:3 (ἢς οτρίηδὶ νγὰϑ πῦρ), ΟΥΣΙΖ βυρροβίβ Ἴ5Ρ2, Ὀαϊ, βίηςς τῃς 
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ϑγτίας 885 ὑσεβεινεὰ ἃ ἀεγίναιίνε οἵ ὕγ3 τ ἰδ τηδδηίησ παμσεαῤεὰ, 
ἴδετε 5θε 5 ἴο Ὀς Ὠ0 Ὠδδά οὗ ςμδηρίηρ ἴδε ἰεχῖ, 

9. 505) Μονγίγα; 850 4150 ἴς ποχὶ ῥτίς., ψ ὮΣς τὰς ἰὨἰτά τηυδὶ Ὀς ΓοΏ- 
ἀετεὰ γεϊοίαο. (Οὔ. ἀ65.}ὲ1:. 5.-. οὔκ) Οοιρ. ἴῃς νῦκ οὗ ν. 4.--10. 05] 
Βεῖϊεσ “οσῦ, ἴῃς οτἱ ηὉ] τεδάϊΐηρ, ἰου πὰ α]9ο ἰπ 28 Κϑηη. π|58. 1{ 885 εἷτ- 
εὐχιϑίδητ4) ἔοσος, κὸ τΠ6 ᾿σοβ. ὑσίς. ἱπ ΕὩρ 58. (ὕ. Ο68.}1....Ε. . 
-- Ὁ] ΤῊς μέ. ἴῃ ἴδ 5εηβς οὗ ἴῃς ρὶυρί. (Κ΄. Ο 68. ε196.1Ὁ5 (),.11.. » 15] 
ἙἘά., δ58 ἴῃ ν. 1, ν.)922.--ὐ Ὁ 9] νδη Η,. βυρρεβίβ ὉΠ, πο πουϊὰ 

Σδ Κα ἐχοο] ]δηϊ 56η86.---ἼΓΝ} ὙΠὸ ρῥτίς., ἰΚκὸ ἴῃς ἰδη568, Πεσα (Δ |κ68 8 56 Ρ8- 

ταῖο ργοηποιῃγίηδὶ οὐ. ΤΟ. Ο658.}.9..2.--12.. 1525] ΑἸταγ5 »εὐἶγαὶ, ἐχοςερὶ ἴῃ 
ΤΌ. 655, ψσβοσὸ ἴῃς ργεοδάϊηρ νογὰ 15 ρεἰϊ οἱ ἀπὰ ἴῃς οπς ἐο]ονίηρ ἃ ταοῦο- 
50}180]6. Ὅῆε ἔοτῃ., "25, 18. 4150 δίῃ γα! ἢν ρεΐϊγα. ΟΚ. Ἀπ. 2.5, Οπ ἴῃς 
οἴδεῦ δβαπὰ "27 18 σευ ϊαγὶν ηρεὲ οἱ. 80 δἱ ἴῃς Ὀερίπηΐπρ οἱ ἃ νεσβὲ ἰῃ ση. 
111 Ἐχ, σ19. δηα ψ ἤδη [86 ρτοοφαϊηρ νοσὰ ἰβ με εἰ (( ἡ. 115); α'ϑο θη ἰἰ ἰ8 

(ὃς ἤτοι νογὰ ἴῃ 8 βρϑθςῖ, Ἔνδὴ ἱξ ἴῃς ῥγοοδαϊηρ νοζὰ 15 ρεΐγα' (Οῃ. στ΄ 
15.145). ὙΒε ΟἿΪΥ «ςα96 ἴῃ ἩπὶςὮ 11 [85 ἃ αἀἰβ) υηςνε 5 Οη. 11], δηὰ ἰδς 

ΟἿΪΥ οτς ἰη ψῖς ἢ ἰΐ 15 ἰ156}} νέα ἰΒ στ. 2031, τῆ οτο, βίηςς ἴΠ6 ςοη οι 5 
δῖε οἰδμεγυβε [6 3816 85 ἢ ΟἿ. ΣΙ 8ηα : 5. 14", ἴῃς ροβίἴοη οὗ [5 δο- 
οεηϊ ἰ5 ΡΓΟΌΔΟΌΪ ἄυς ἰο ἴῃς (ο]] ον κ. (Ο. Οε5.19...Ε... Ἐὸσ ἴδε 
ΓῸΪε5 ρονεζγηίης ἴῃς δοοοπιυδίίοη ἰπ βϑυς ἢ οδ565, 5ες Ντά. 99 ε..-ὠαῦ ὁπ 
ΕἸ ρςα] οοπάϊθοη. ΟΥ̓, Οα8.}"»..“π. Β. 3.- αὐτοὶ [ἢ ραυϑε ἕοσς ὑτῇ.--- 
09] ΘΣΙ ΟΕ δὴ ἀρροβίνε οἵ οὗὔρθ' υπάετθίοοᾶ. ΟΣ. Οε8. ᾿᾽ τ]. Σ (ὦ); 
1. 4.--18. νη] ΤῊΪ6 ποσγὰ ἀοαθβ ῃοῖ, 88 ἴῃς ογάϊπαγυ τεηἀεσίηρ ἔοσ 
τ παΐσδὶ βυρρεβί, ᾿ἱΠῈΡῚῪ οοῃϊεσηρῖ ΟΣ ΔΩ τεϊδίοα εταοϊΐοη. 866 ΟἿ. 215, 

Ὑδοῖς 1ἴ 5ῃου]ὰ Ὀε ἰτϑηβδίεα δεσέοιυ. ΤΏ οἰοβαϑὶ ρδγδ]]εὶ ἰο [86 ργεβεηῖ 
ἱπείδηςε 8 ἰουηὰ ἰπ 2 (ὮἘ. 24,9, ψπεσὸ ἴΠ6 ΔΌΙΠΟΣ 538γ5 ἴῃδῖ, ἴῃ σοβροηβς ἴὸ 
ἃ ρΡεοςϊδιηδίοη οὗ Κίηρ ]οβἰ δῇ, “411 ἰῃς ργίῃοςβ δῃὰ 411] [Ὡς βδορίε σίδαϊγ 
Ὀτουρᾷι ἱμ᾽ τὰς τεχυϊτεά βιὰ ““δηὰ ρυΐϊ 1 (οὗ ϑν) ἰητο ἴῃς ομεβῖ." Οὗ. 
7Τυ. 85. Κ' 44), εἰς.---Ἴ}} ΤῊ 5 νογά, 88 νγχὰ8 ορϑβεσνεὰ ἰπ ἴῃς σοσῃτηθηῖβ, 

5 υῃϊητο! ἐσ ῖΌ]ς ἴῃ 18 οοπηεςοηῃ. Ὑεῖ {ξ ἰ8 (ῃς τεδαϊηρ [δὲ ὉΠ 6Υ}1685 
Ω Σ (τὸ χωνευτήριον), Δ4ᾳ. (τὸν πλάστην), δηὰ Ἐ (εἰαίμαγέμν); 6150 ἴῃς 
εἰϊδοη ἴῃ ΜΈ. 27}9, σοσε ἴπς Ενδηρο  8ῖ τερογίβ [δι [ἢ 6 το πΠοῪ τεϊυγηθα 

Όγ 7υάα5 νγᾶϑ ρίνεη εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως. (Ὁ, Βοττενεῖ, Ὠ85 Δ...Ὁ 

“- ὝἼΣΙΚΣ Γ2) (Νς. 103) ΟΥ 5᾽ πρὶν Ἴτκἢ (]ς. 381), ,λ:6 γεασωνν, ἴῃς τεδαϊησ 

δεῖ} ἑουηά ἰη Καεηη. 520 δἱ ἴῃς δηὰ οὗ [δε νεσϑβε. Μδηγ μανὸ δαορίδὰ 
ἴδε ορίπίου [δδὶ (ἢϊ8 5 τδδὶ ἴῃς ρσορδοῖ ἱπἰεηἀ δὰ ἰο 380, Ὀυϊ (ΠΟΥ δ τὰ 
ποῖ δρτεςα οὐ ἴπς οὐ σίη οὗ [ὃς ργεβεηῖ τεδαΐϊησ. ΤὮυ5, Μδυγεγ οἰδί της 
δι ἰξ 6 ποῖ ἴῃς ἰοχὶ, Ὀυϊ ἴῃς ἱη!εγρσείδου οὗ ᾿ξ, [λαὶ Π85 βυβεγο, ἼΣΗΣ 

ἰ9.} Βανίηρ ἴδ 9868. οἱ ἐγέσσμνγ; ΜὮ1|6 ἘΠΟΒΒΟσΏ δηὰ οἴμοῖβ σοηϊεπὰ 

ἴπαὶ ([ἢς οτἱ σίηδὶ τεδαϊηρ ττὰβ Ὕ, δπὰ Ἔχρί αἰ (8 85 ἂἃπ ΑσδπΊδίβση ἴοσῦ 

ἼΩΝ. 90 86]530 ΗἸἰ., Επην., Βὅ., ϑ88., ΕςΚασγάϊ, οἰ αἱ. ΤὩς τοοβὶ ργοθδ- 

Ὁ]. νἱενν 15 (δὶ ἼΣΗΝ 158 ΒΙΤΩΡΙΥ 8 Τηϊϑῖα κα ἰοσ ἽΣΙΚΩ, 8" βανίηρ Ὀεεη 
ΟΔΓΣΕΟΪ Β6γ βυ οι τυἱεὰ ἴογ δῃ κ δηὰ ἴῃς νονεὶ οὗ ἴῃς 451 501140]ς ομβδηροὰ 
ἴο ἴδδὶ οὗ τς ἴδῃ} 8. Ἰπτοσὰ ἴοσ οίξεζ. 80 Οτῖ., ευ., Νον., Μαχῖί, 
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σΑϑαι., Κιτ,, εἰ αἰ. Νε. ἀοε8 ποῖ δοςῖιδε (ἢς βοσίδεβ οὗ ἰδ ρεσίην πῖτὰ 

ἴδς ἰεχῖ, Ὀυϊ ἢς 88γ5 [δὶ “ἴἢς ἱποοττοςῖ το ηρ ΤΏΔΥ δαᾶνα Ὀδεη ΡὺΓ- 

Ῥοβεῖὶγ τεϊδίηεὰ (δὶ ἼΣΩΣ τῆς Ὀς ἱπϊεγρτεϊοα 85 τηοδηΐηρ ῥοίεγ. 16 τῶ 
“ΤΠ ἢ σε 85 ποῖ ψΟΣΙὮΥ οὗ ἴΠε ΞῃερΒοσα, ἰΐ σεσδίηνγ τᾶ 5 ἴοο 531:8]} ίοσ 
Υ̓δν ἢ δηὰ (ἢς βδοσοὰ γε ϑΌυ.᾽ Ης 4130 ς8}}5 διϊεη ἴοη ἴο ἴσ8οο8 οὗ ἃ 
ἀυΔ2] ἰηϊεγρσγείδὕοη οὗ {18 ραββαρε ἱῃ Μί. 2 δ-, σβεσε ἴῃς «Ὠϊεῖ ῥγίεςξῖς 
ἀεςϊάς ποῖ ἴο ρυϊ ἴδ ΤῃΠΟΏΟΥ τεϊυγηδα ὈὉγ [υἀ885 ἱπίο “:ἢς ἰτεαϑυσγ,᾽" Ὀυϊ 
ἐχρεηὰ 1 ίοσ “ἴδε ροι(εγ᾽ 5 δε) 4." ἘΕῸΣ δῃοῖδθοσ Ἔχδηρὶς οὗ ςοπέυπίοη οὗ 
κ ὙΠ], 566 Δ) (ΟΣ ΣΜῚ ἴπ 1 5. 22'8- 5,.--- ὙΠ ὙἽΝ] ΕΟΥ ἌΡ Ὑκὴ ἴδε 

ἕεη. οὗ ἃ πουη Ὀεϊηρς υϑεὰ ἰηβίεδά οὗ ἴῃς οοττεβροηάϊηρ δά]. Οὗ. 2 8. 
τ᾽, εἴς.; (65. }128.5 (ἡ).-- Δ} δίπος ἴδ 5800]. οδη Βασαάϊγ ὃς τς ρσορδεοὶ 
(ΟΑ51}.), τὰ. πῷι. 80 Ἧε., Νον., Μαχῖὶ, Κιῖ,, νδὴ Ἡ.-οῦῦυῖ Α 
ὨΌΤΏΕΘΓΑΙ, ὙΠεῖδοΣ Ὀεΐοσα ΟΣ δἴϊεσ ἃ ἀεβηῖϊε ἤουη τ Ὦ ΒΊΟΣ ἰϊ ἰ5 ἰη δρ- 
Ῥοβιτίου, νγαπῖβ ἴῃ6 δεῖ. Οὐ. Οδ5.}15. 8. Ἀ. 13... 2}} ὨΥ ΓΣ Ἰθν χη] 
Οοησίγμοίδο ῥγερηπαης ἴοσ 3. ὙΘΝΥ ΠῚ ΤῸ ἸῺΜ νῶι, ΟὐἹ Οαβ. ἵν. ς, 
ΤὮς πουῃ 2, 1δεγείοσεα, 15 ἴῃ ἴῃς δος. οὗ ἴῃς Ἰ᾿ἰτὶξ οὗ τοοϊοη πὶ τ κ 
υηδετβιοοὰ. 42 5:πὴρ]1868 ἴῃς βεηΐοπος ΟΥ̓ (ΓΑ πϑροβίης ἴῃ 6 ΡΏΓΣΑΒΟ5 ΓῚ3 
ΠΝ δηὰ ἼΣΙΚΗ Ὁκ δηὰ ἰηβογίης ἴῃς ῥσερ. 3 Βεΐοσε ἴὰἢς ἔοστηςτσ.--- 05] 
Ἐά, οτῦ 85 ἴῃ ν. 19.--- ΠΝ 5] ΟΒ, τὴν κατάσχεσιν «- ΠΊΓΙΜΙ; Οἰςαυὶ δα 
Εἴτοσ. Μοεὶῖ Οτοεῖς πι58. δανςῈ τὴν διαθήκην.--- κ᾿. αἴ, Ἱερουσαλήμ) 
Απ ἰπιεσεβίης τεδάϊηρ τδῖς ἢ δοτὴς τεςοηΐ οὐ ς5 γα ἱπο] ποα ἰο δάορῖ. 
50 ἾἮνε., Νον., Μασ, Κιὶ, τ σὴ βδγαϊγ ὈῈ τερασαδὰ δἃ5 ἴῃς οσγίρὶη] 

ΤΟΔΟἷηρ 688 [5 ραβϑασε οδῇ Ὀδ Βῃονῃ ἴο Ὀς ὉΥ͂ ἴῃ δᾶΙης δυῖπος ἃ5 
οἶ5. 12 δηά 14. 

(2) Α οοϊδεκ τμεῤδενγά (τ 1,41-ὃ.--- ΤῊς Ργορβεῖ 15. ποσὸ ἀϊ- 
τεοϊρα ἴο αϑϑυμπηο ἴῃε ρατγί οὗ ἃ [οο]15ἢ} Βῃθρμογά, σμοϑβε ἰγεδϊπηεηΐ οὗ 
ἢ15 ΙοςΚ 18 ὈΓ εν ἀεβοπρεά. ὙὨεη Ὑδην ἢ ὈγοϑκΚΒ ἰπίο ἃ ἀεηυη- 
αἰδίίοη οὗ ἴῃς Ξῃερμῃοσγά, ἔο]ονγεα ΟΥ̓ ἱπΈτη ΠΟ 5 σοποογηίην ἴῃ 6 
ῬΓοΟαΒβ8 οὗ ρυπδοδίοη ΟΥ̓ ΓΝ ἢ ῬΡΘΟρΪῈ τυϑί δὲ ρῥγεραγεὰ ἔοσ 
θη] ἀε] νογδηςα. 

16. Τὴε νογάβ στ τ ϊοῃ (6 Ργορβεῖ γεργεϑθηῖϊβ Ὑδην ἢ ἃ5 
δααγοβϑίηρ τη, Ταῖε {πεε αραΐῃ ἐπε ἐπι ῥἰ ηιη15 οὗ α 7οοἱἐδἦ; δῆτε }- 

μεγά, ταὶσϊ "6 ἱπίεγργείθα 85 πηδδηΐηρ, αἴ [Π6 Ξῃορῃοσγα ἢοῦ ἴο 6 
Ρεγϑοηδίεα 15 ἴδε β8π|6 45 ἴῃς ὁπ ἴῃ ἴῃ 6 ργθοθαϊηρ ρᾶγαρταρῃ; Ὀυϊ 

[ἢ15 σδῃ μαγάϊγ θὲ ἴῃς 86. Τῆς οἤδηρθα ἰὴ ἴοης ἰἢδΐ γονθ8}8 1{- 
861{ ἴῃ (6 ϑυςςοοϊην νογϑο5 18 ευὐϊάθηοα ἴο ἴῃς σοηίσασυ. ΤῊΣ 
τὶ τοτ᾿ 8 ἰάθα τουἹὰ θ6 τηογε οἰ θδ  ἜΧργεϑϑοα ΌΥ ἃ ρΑγαρἤγδϑ6; 0 Γ 

ΘΧΑΠΊρὶς, Το ἴΠδ6 δραίΐη [Π6 ἱπιρ]οη θη 5 οὗ ἃ ΞῃερηοΓα, [ἢ15 ἔσθ 
ἴο οἷα (ἢ ρΡαγί οἱ ἃ ἰοο βῆ οὔθ. Αἰποηρ ἴΠ656 ἱπιρ θη 5 ΤΟΙΣ 
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8 5.28} (1 5. 1732), ἃ ρους (ἐδί4.) δῃά 8 ρῥΐρε (7υ. ς. ΤῊ ορΐ- 
{πεῖ οοϊέεἢ ἰῃ ἴῃς ΟΙἹα Τεβίδιμεηξ ροηεγα ! ν ̓ 0]165 τόσα] οὔ- 
Ἰἰφυϊίγ. Ὑυβ, ἴῃ Ῥγ. 1τὖ (ἢ ΡῬδύβοῃβ 80 ἀββοσῖροα αζὰ αἰ ἴο 
““ἀοβρίβε τυϊϑάομ δηὰ ἱπϑίτιςθοη." ἈΥ̓δὶ 1ἴ πηθδη8 τ ἤθη δρρ] θὰ 
ἴο τυΐογϑ 15 οἰθαγ ἔγοπι 15. 19" -, ΠοΓα, βίη συ ]αῦγ ἐηουφὶ, ἰξ 18 [ἢς 
ῬΓΠςΕ5 οὗ Εργρὶ 0 δῖὲ 80 ἌἽμγδοίεγιϑβεά. ΤΒε ἡοοϊέδ τυ οῦ 15 
Οὔδ ἯἼΟ 158 ὈΠηά ἰο ἴῃς ρυΓγροβεβ οἵ Ὑδαν ἢ, δηὰ Πο ρ 6855 ἴῃ (ἢ6 
ἴδοε οὗ πεῖν 16] πηοηῖ. ὙΤῊΘ οὴς ἤδγα πηοδηΐ 18 ργοῦρδγ Ῥίοϊ- 
εν ΓΝ (ΡΕΣορδίογ), το βιιεοθθάθα ἢ15 ἔδίμογ ΕἘπογροίθϑ ἴῃ 222 

Β.σ. Ηἰ τερυϊδοη 5 υπτηδίςῃποα ὈΥ (δὶ οὗ ΔῺΥ οΟἾΠΟΓ ΤΘΓΡΟΓ 
οὗ (δε Ῥιοϊειηδὶς ἀγηπδϑίγ. Τῆς Οτθοῖκ Ὠἰδίογίδη Ῥοϊγθῖι5 ἀ6- 

5. ΠΡ6 5 ἢΪπῈ 45 ἃ ἀγη Κοη ἀεραυςῆοα το ψγὰ5 ποῖ ΟὨΪΥ του 655 
85 ἃ τῦϊοσ, θυΐ 4 οοῃδίδηϊ τθηδος ἴο (Π6 ΡΓΟΒΡΕΓΥ δηα βεουγ 
οὗ 5 οουμον. ΤὨδ 7ενν5 δοσυθοα ἢΪπὶ οὗ [ἢ6 τογϑῖ Ἔχοθββ6β; ἢ 
8.150 οἱ ἰγγίηρ ἴο ἴογος ἢ5 ΨΑΥ ἰηΐο ἴῃ ἰδ 016 δὲ Τ7εγιβαίθη, ὃ δηά, 
ψΏΘη ἢθ ψγ85 {τιϑίγαϊεα, ὑ]δηηΐηνσ ἃ τ ΟΪΈ8416 τηδβϑᾶςσα οὗ {ΠῚ 
οσουπίγγτηεη δῖ ΑἸεχαηάγίδ ἘῈ ὙΉ656 ΟΠΑΓρΡΕΒ, 85 ΜΑΙ ΔΗ͂Υ θε]ενε5, 
ΓΏΔΥ Ὀς οχαρρετγαίοα, θυΐ ἐνθῃ ἢς δαάπ)}ῖ5 ἴηι ἴῃς Κίησ τηυϑῖ ἢᾶνε 
εἰνεη (ἢ [εἴν] σδι186 ἴο Βαΐε Ηἰπι, 7 δηὰ [Πδΐ ἴδςῖΐ 18 βυβιοϊεηϊ ἴο δο- 

ςουηΐ ἴογ ἴῃ ἴοηε οἵ (ἢΐ5 ραββαρε.---16., Ὑδῃπνεῃ Ὠἰμη561 ἐχρ δίῃ 
ΜΔ ἰ5 πηεδηΐ ΟΥ̓ (ἢ ἱη5 ΓΟ. σίνεη. 70, 1 ιν γαΐδε με α 5πε}- 

κεγά ἐπ ἰλμε ἰαμά. Τῆς εἶδυϑε 18 ὑγϑαϊςνθα ΟἿΪΥ ἴῃ ἴοσω. Τὴδ 
νΟΓ565 [δι (Ο]]οΥ 5ῃον [δαὶ ἴΠ6 τοῦ 15 ἀθδ] ην τ (ἢ δοίιια] οοη- 

αἸὔοηβ8. ΗἬς ἀοα5 μοί σερεαΐ ἴῃς δα]εςῖνε Τοοϊἐδἢ, πὶ 58υ08ι- 
(65 ἴογ 1 ἃ ἀςϑο ρου οὗ ἴῃς δαπηϊη] 5 Γδ οη οὗ [με γεϊρηίηνς Κίηρ. 
[{18 τηᾶγκοα Ὀγ περ] σεηοε Δ] ογημαἰηρ τ] στο! ἐγ. ΤῊς ἰδησιδρα 
υϑε4, τ ὨΙςΓἢ 15 σΟὨ 5 5.6 {ΠῚ Ῥαβίογαὶ, 8 Ἰδυρεὶν Ῥοϊτονεα ἔτοπι Ε,2. 

,καδ'., Ἡξκτε, Βονενογ, ΟὨΪΥ ἴουΓ οΆ568 ἃγῈὲ δπιιηογαίεἃ. ΕἸγβί 
ςΟΠ168 {Παΐ οἱ ἐΐε οπε ἐμαΐ ἰς δεῖπρ ἀεείγογεῦ, ἴοτ ἜΧΔΙάρΪα, Ὁ. 1] ἃ 
μεδϑίβ. [1{ [ῃ6 βῃορῃογά ββοιϊά, δυΐ εὐὐϊ "οἱ, υἱεῖ! Ὀγηρίην 845- 
βἰδξίδηςαε. 7Τῇε ϑβεοοηᾷ ἰ5 6 οπξ ἐμαΐ ἐς ιυαπάεγίπρ; γεὶ ἐξ οὐδ! ποί 
δεοκ ἴι. ΤῊς [Πἱγὰ ἰ5 ἐἠ ομε ἐμαί ἐδ φιαὶηιεά, Βϊ., ὑγοξοη, Ἀανὶῃρ τησΐ 

ἢ δη δος ἀθηΐϊ, ρογ δ ρ5,  ἢ1]16 ΘΟΓΑΓῚ Ὁ] ΟΥ̓ΘΓ ἃ ΓΟΟΚΥῪ ρᾶϑίυγα. 

415 ἃ τί ἀϊςυϊουβ ἔδπον οὗ βοιης οὗ ἴδε οοτηπηδηϊδίοτ, ἀποίδηϊ δηὰ τηοάσγῃ, {πδὲ ἰδ ἰτρὶς- 

τωροῖς οὗ [6 Ββορδβετά ἀϊβετγεὰ ἔγοι ἴποβε οὗ ἰἢς ομδ ἰῃ ἴδς οἴδεν ραγαδίε. 80 (γι. ἵν, 
Μίοοτε, εἰ αἱ. 

{ ΗἸ σι. νυν, 324. 5. Μδς. :»Ἔ, ᾧ 1 Μᾶς. τ98. 

4) Μας, 3.8. Ἡ ΒΕ. ἰν, της. 
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1 }ὲ τὐὴϊ] ποῖ ἴαῖκα ἴῃ6 ἰγου]ο ἰο μφαὶ. ΤὨα οομάϊξοη οὗ ἴπ 6 ἰουγἢ 
15 ἀουλίπ!]. ΤῊ ἰεχί τεδὰβ οηὲ ἐσ σἰαμάείλ, Ῥογ μα ρ8 σωγυίνυείδ. 
Οπε ποιὰ εχρεοῖΐ εἰἴποῦ “16 ομε ἰμαΐ σἰαγυείν οὐ πε οπε ἐμαί ἐς 
ἤν, ϑΐπος ἴῃς Ργορῇοῖ οοσηρ]οίοβ ἴῃς ϑοηΐίθπος ΌΥ δἀὐάϊην, ἐξ 
"οἱἱ! ποὶ πομγίδ!, ὑτονϊἀς σι ἰοοά. ΤῊς [δ48ἰ εἶδε, 4190, ἰπ 115 
ῥγεϑοηΐϊ ἴοστῃ 18 ΟὨΪΥ͂ ὈΑΓΓ ΔΙ ἰη.6} 11 10 ]6. Τῆς ϑυτγίδς ψεγβίοη 
866 Π8 ἴο ἢᾶνο ργοϑεγνοὰ (ἢ οὔἱρίηδὶ γεδάϊηρ, ἐλε Πεσΐ, οἵ ἐκ γα ες 

τὴ} κε εαἰ, αμὰ ἐμεὶν ἱερς ευὴϊ με ρησιῦ ; ἃ ρἱεῖαγε ψὩΙΟΝ Χο ΘΠ ΠΥ 

ΡΟΓΊΓΔΥΒ ἰῃ6 στοὰν ρο οΥ ῬίοϊοΥ ΓΝ ΔΡΡρΘδΓβ ἴο ἢᾶνε [ο]ονθὰ 
ἰοπναγὰ ἴῃς 7εν8. Οὐ ΕΖ. ,κ4. 

17. τοὶ [818 ροίηΐ οηνναγὰ (ῃ6 ἀἰϑοουγβα 18 γον ργεαϊςενα. 
Τα ἰοσῃ, δ]5ο, 18 ςμβδηρβά, [ῃ6 γεπγδίηΐηρ γογϑαϑ σοηϑ Πρ ἃ 

Ῥοεα ἴῃ ἴουΓ βίδηζαϑ, βοὴ οὗ το ἢ ἢ45 ἴῆγες ἀουδ]ε ᾿'η65. ΤῊΘ 

Ῥγορβεῖ βερίῃβ ΕΥ̓ Ργοποιποίηρ, ἃ τῦος ρου ἴμ6 5ῃερῃεσγὰ δἰγοδανῦ 
ἀεβογῖθεά, το 5 ποῦν, βούνενεγ, δ θὰ μὴν "οἱ ἐδἧ; σμοῤμεγά. ΟἹ 
[8ε ῥγοποιῃ, 866 137. Ηἰ5 οἄεηςε 15 (ῃδἰ ἢς ἱεανεί ἐπε Ποοξ. ὌΤΒε 
ἱηβ Γυ (Δ ΠΠγ (Ὠγουρἢ τ Ὡ]Οἢ Πα, ΟΥ τϑίμογ (86 Κίηρ Π6 ΓΕΡΓοβθη 5, 
5 ἴο Ὀ6 Ρυῃ ϑῃοα 15 ἴῃς σισογά, ἰῃδὶ 15, γᾶΓ. ὙΤὨδ γοῦϑα 18 το Ὁ] οὰ 
αἴϊεγ 7ε. το 5. ἩΠογα Δποῖθοῦ ττίΐοῦ ἱνοῖκοβ (ἢς σνογὰ ἀραίηβί ἴῃς 
ΟΒμαϊἀθδη8. Ὁ Τῇε ττ το Γ ΒΘ 6.8 8130 ἴο ἢᾶνε Πα ἰη γϊη Δη ογδςῖς 
ΌΥ ΕΖΕΚΙΕΙ ἀραϊηϑβί (6 γτυ]οσ οὗ Εργρί ἴῃ 5 ἔσηθ. ““ὅοῃ οἵ τηδη,᾽ 
(δῖ ρῥγορβοῖ γεργεϑοηβ Ὑδηνγε ἢ 88 βαυϊηρ ἴο Ὠἷπι, “1 ἢᾶνε Ὀσοόΐίκοη 
(ἢ ἀττὴ οἵ ῬΒδγδοῦ, Κίηρ οὗ Εργρί." Οὐ. ΕΖ. χοΐ, Ηετε ἴῃς τεΐψῃ- 
ἴῃς Κίηγ (Ριοϊειην ΓΝ) 15 ἰγεδίθηθα ψ ἢ ἃ Ὀἷονν μον μὲξ ἀγα. ΤΕΣ 
ἱπίεγργείδοη οἵ ἴῃς ἄρσυγε 15 ἰουηά ἰῃ ΕΖ. 2ο3, ΤῊΣ δῖτὴ οἵ ἴῃε 
Κίηρ 15 βιν θη ἰο “ σδι188 ἴῃ6 Βιχογὰ ἴο [41] ουΐϊ οὗ ἢἷ8 ῃδηἀ,᾽ (ἢδῖ ἰ5, 
ἴο τοπάθν ῃἷπὶ δηὰ ἢΐ8 σου ΠΥ ἀοίθηςο ἶοϑ8 δραϊηϑί {Π6ῚΓ ΘηΘτῖ65. 
Νοῖ 15 [815 ἴῃς ἐχίθηϊ οὗ [6 ρΡεπδ] 1. ΥὙδανν ἢ Μ111}1 8η}116 τ ἢ τὰς 
βᾶτηε βννοσγαὰ ζὲς γίρ᾽ ἐγε, 1.15 δίῃ δῃοῖμοῦ τηθβη8 οἱ ἀ15Δ ] ησ 

ΤΆΘΏ ἴῸΣ ΒΟΥ ΪΟ6 ἰῃ ΜΆΓ, βἷηοε ἴῃς 1058 οὗ ἴῃ τἰρῃῖϊ ογα πιδάς ἃ βῃϊοϊ ἃ 
οὗ Ππ||6 ναϊυθ. ὙὍὨΟ σεϑυ] ψ1}1 ΡῈ σοτηρίοῖε: ψὲς αγηι 5λαἱ τυ δογ 
αιυαγ, απὰ μὲς γέρ! ἐγε 5μα]} δὲ τὠδεγὶν ἀαγκεμοά.---187. ΤῊΘ τοᾶ- 
8008 ἴογ οοπηδοίίην [(ἢ15 δηὰ ἴῃς ποχὶ {πῦχὸ νϑῦϑε8 τ ἢ ἰῃ6 ΕἸενεητἢ 

σδδρίος βανε θδβοη ἀἰβουβθοὰ ἴῃ ἴα Ιηἰτοἀδυςομ. 866 Ρρ. 253 Κὶ 
ΤΗΣ 88π|6 ϑιδ]εςϊ 15 οοπἰπιο. Ὑδηνγθ ϑυμῃπηοη8 (ἢ6 δισογά, 

4 Τὴ 7ε. Ξο ΜῈ 68 2, α ἀγομεῖι, δαϊ, ἃς Θ' 45 ἴδε ἐποσή, δηὰ (ὦ οτί φίῃα)!γ μαὰ ἴδε βατὺς 

τεδάϊησ, ἰδοτο οδῇ ὃς {{π||6 ἀσυδι ἰδὲ {86 Ἡεῦτεν δυΐδος πτοῖβ 2ἼΠ. 
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ΜΠ τς ἢς Π48 ιι5ὲ ἰῃχοδίεηδα (ἢε ἴοΟ] 18} 5ῃορῃογά, ἰο σιυαζε 
δηὰ ρΡεγίοστω 115 οβῖοςα. Οὔ. 16. 475. ΟἱὨ [ῃ6 ρεγϑοῃ δραίηϑι Ὑμοτὰ 
115 ἱπεϊϊθα ἢ6 ΠΟΥ͂ υ865 ἃ ΗΘΌΓΕΝ, ποχγαὰ [ἢδἴ ΤΔΥ Ὀ6 γεπάἀεγοα, δο- 
οογαϊην ἴο ἴῃς νοςδ] ϑαιίοη, εἰ 6 Ὁ »»ν }εἰΐοιυ οὐ ιν τπεῤλμεγά; Ὀαὶ 1 
15 ποί αἰ ςυξ ἰο ἀεοάε ἰπ ΟΣ οὗ ἴΠ 656 ΤΟ 86η5685 [6 δυίῃοσ ἰη- 

ἰεπἀοἀ [ἴ ἴο ΒΕ ἰβκεῆ. Ὁε ἔοστηεγ [85 ἴῃ 18 ἰδνουγ ἴῃ ὈΓΟΧΙΓΑΥ͂ 
οὗ ἴῃ6 5γῃοηγτηουβ οἜχργεββίοη, "97 οονπειῥαπίομ. Τῆς ἰδἰίοσ, ἢον- 

ΟΥΟΓ, 15 ργοίοστοα Ὀδοδιιϑ8, διηοηρ Οἴου γοΆ80 08, (1) [86 Ρεγϑοη ἴῃ 

αυσϑίίοῃ 15 ΓΕ Ὶν ἴῃ6 5ῃερμεγά; δηὰ (2) νἱϊπουΐ ἀοιυδὲ 18 80 Ἑςδ] οά 
ἴῃ [15 νεγϑο. Ὑδογε 15 ηο οδ]εςοῃ ἴο ἴῃς ἐχργεββίοῃ ἴῃ [56], [οὺσ 
ἴῃ 13. 4455 δε ΔΡΡΙ 68 ἰἴ ἰο Ογτιιβ8, δηά, βίπος ἴῃς Ηδῦτγενβ Ὀ6- 
᾿ἰενοὰ (Πδὲ 41} γι ]εγβ τεῦ ὑπ άοσ [ἢ οΟὨ(ΓΟΪ δηα ἀϊγεςοη οἱ {πε 
Ο(οά, (Πογ οου]ά ΔΡΡΙΥ 1 ἰο ἃ Κίηγ, ανδῃ ἰΐ δὲ σα ορργεβϑίηρ ἴθ 
ἰηϑίοδα οὗ τεϊενίησ μετὰ ἔγοσι ορργεβϑϑίοη. Ησγα (6 Κίηγ οἱ 
Ἐργρίΐ ἰ8 580 οδ δά Ὀγ νἱγίιιε οὗ Ὠ18 οδῆοθ, θδοδυϑε, ἰῃ 5ρὶΐε οἱ ἢΪ5 ι- 
τυ ΓΒ] 688, ἢ 15 511] ἴῃ ἃ ϑεῆϑε ἃ βιερβεζά, δηῃὰ 83 β0 ἢ: δῃ 8580- 
εἰαία οὗ [6 Θῃερμογά οὗ [5γδ6]. ΤῊ 5 ἰδςῖ, πούσενεγ, ἀοε8 ποῖ Ὁγζο- 

ἰεςΐ Ὠἷπὶ ἔγοπὶ ἀδϑεγνθα γε ΠΡυΐοη, ογ, υηϊοτγίυηδίεϊγ, ἢΪ5 580]:εςἰ8 
ἔτοτῃ ἴΠ6 σοῃ ΒΘ] ΘΠ 068 οὗ ἢΪ5 τη} Πΐ]π6885. δρεΐε ἐΐς δμοῤδεγά, 
8405 Ὑδσνει, ασμᾶά ἐδ τἤσοῤ 516} δὲ τοαϊογοά. ΤὨδ βῇεερ, οἵ 
οοῦζθϑε, ἃζα ἴῃ 5 0]6ς8 οὗ ἴῃς Γεογοδηΐ Κίησ, Ἔβρθοίδ!ν, 85 Μ11}} ἂρ- 
Ρεᾶγ, ἴῃς Οβοβεῃ Ῥεορίεὲ. ( ΕΖ. 345 ἰ"-. 1 ἱὴ αἷδο, Ὑ ΔΗ δ οοη- 
πυ65, ὄγαιυ δαοῖ πν παμά, ποῖ, ἃ5 βοηθῇ ἤδνε (Πα ἰο 5Πο 7, ἴο 
5ρᾶγο, θυῖ, 485 (6 ὑγεροβιοη σραΐρδί οἸΘΑΥ ἱπαϊοδίοβ, ἴο ϑιϊΐο, 

ἐπε 6 ομες, ἰῃ6 Ἰδτη 8 οὗ ἴῃς βοςκ, Γεργοβϑοηηρ [6 ἸΟΥΙΥ πηθη 

δη ποιηδη 88 Ὑ0.]} 45 [6 οὨΣ] άγθη 5]4]η οὐ ἀγαρρεά πο 5] Αυ τ 
ὈγῪ ἃ Ὀγυΐδὶ βοϊάΐεσγ. (ὔ 76. 495 ςοἷ.---ὃ. ΤῊΣ γεϑυϊ ἰο (πε 7ετν8 
οὗ (η15 ἀγοδα μι} ἱπηϊςϊου ψν}}]] θ6 [ῃδἱ ἑπγομρδποι ἐμ ἰαμά πιυο-ἰ γᾶς 
οἵ (δεῖ (ἢδὶ ἃζε ἐμ ὦ 5λα]} δὲ ομὲ οἵ απὰὦ ἀΐδ. ΤὨς ποτκ τϊρῃὶ θὲ 
Δοσοι  3Πῃ64 ἴῃ ἃ Ὀγοῖ ἔπι, ροΓ Δ 05 ἴῃ ἃ 5ἴηρ]ε σδιηραίσῃ. ΤῊ 8, 
Βονονεγ, 18 ποῖ δε δυίῃογβ ἰάεα. Ηδς τρδκεβ Ὑδην ἢ 580 [ἢδί, 

δίίεγ ἴῃς στεδίογ ραγί οὗ ἴῃς ᾿ἱπῃδ  ϊδηῖβ ἢδνε Ὀδοη ἀεϑίγογθα οσ ἀδ6- 
Ροτίοά, (Πδ τοδί 6 γ τηϊιβί οοπίηυς ἴο 5 8εγ. ΑἸΠουρΡΉ α ἐμέγὰ 
5λα}} γερισὶπ ἴῃ ἴῃς ἰδηά, (18 [Ὠϊγὰ Ὑ1}}} ἢανα ἴο ρ8585 ἑγομρὰ ἰδὲ 
ἥνε; ὅγε Ὀείηρ ἤεγα, 858 οἴΐδη δἰβϑεῖγῃογε πὶ ἴῃ6 ΟἹά Ταβίδιηεηϊ, ἃ 

ἤρσυγο ἴοῦ δοϊίοη. Οὐ, 42 18. 43, εἴς.--3ἙΞ. ΤὭυΒβ αν ἴμεγε 888 

4 80 δυ., Κο., Ηά,, Ῥτεβ,, τὶ. οἱ αἷ. 
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θδδῃ ΠΟ 5ῖζῃι οὗ ΠΊΕΓΟΥ οἡ δε ρΡαᾶγί οὗ Ὑδνθῃ ἴοσ ἢΪ8 βυ ογίηρς ρθο- 
ΡΪε. Νοῦν, βονγανοσ, 1 ἀρρθαγβ (ἢδὲ [ἢ6 ἤτε ἴο ψῃϊοἢ (ΠΥ ἅγα ἰο 

μῈ Ἵχροβϑά ἰ5 ποίΐ (π6 υἱΐεγ!ν ἀεδδίσιςσενε οἰετηεηὶ οὗ ΕΖ. 1 ςἶ 4", Βαϊ 
ἴδ! ρυγγίης ἱπβίγυτηοηΐ οὗ ΕΖ. λ4'7 -. 7 τὴ] φρο! ἐδδηε, Ἦδ 58 γ5, 
δδηἀοηίηρ ἢὨϊ5 οΥἹρίη 8] ἤριγο ἴοῦ δηοίπεγ, ας σένεῦ ἐς σημε δά, απὰ 

ἔγγ ἐλιϑηι ας ροϊά ἐς ἐγ. ΤῊ ἀεδίγοα γϑϑι] 111} ἔΉΠονν; ἐλεν Ἅμαϊ 
οαἱ μροη ηῖν παριο, απ 1 Ἷ] αἀπδιυεν ἰμεηι. ὙΤὮι5, ἃ5 τὰ 5 ΡΓΟΙΙ- 
ἰβεα ἴῃ τοῦ, {ΠΕ ψ1}1 ΡῈ 85 1 1ΠῸ Ὺ δά ἤόνεγ Ὀδδὴ σοὐθοίθά. ὙΠεη 
Υδῆν ἢ Μ11 8.γ, ΤΟΥ αγὰ εν ῥεορίε, αμᾶ ἐμδν 5Παϊ δαγ, Υαλιυεΐι, 

ἢ) Οοά. Ἰῃ οἴμες ψογάβ, [ΠΥ Ψ1}} σοῦλα ἔτομπι [ἢ8 ἔυγηδςος οἱ 
ΔΙ οοη ἴο τεπὸνν (6 οονεηδηΐῖ Ὑδηνει τηδάς τ ἢ (Πδπὶ πτῆςη 
{ΠΟΥ εβοδροϑά ἴστοιῃ Ἐρυρί ἢ 

ΤῊΣ βῃορβεσζά οὗ ἴπε ἰδϑί ἴἤγεα νεγϑεβ 15 ὈῪ τηοβί Ἔεχερείεβ ἰάδῃ- 

θεὰ νἱῖῃ ἴῃς Μοβϑίδῃ. δ ὙΤῊΪ5 ἱπίογργοίδιοη 18, οὗ οοῦγβα, ἴοι- 

Ὀἱάάφη, 1 [ἢ686 νϑῦϑο8 ἃγ6 ἃ οοῃπηιδίοη οἱ οἢ. 11. [ἰ 15 ποῖ 

ψυαγτδηϊοα ΌὈῪ δηυίῃΐησ ἰῃ ἰδ, ενθὴ ἤδη ἰδκοη ὈΥ {Ποτηβοῖνοϑ, 
ἴογ ἴῃ ἐχργεβϑιοηβ 9,.) σῃμδρλεγα δλὰ τἷν σορεῤαμίοη ταδὶ 6 ἰηΐογ- 

Ρτεϊεά ἴῃ {πε ᾿ἰρῃξ οὗ ἴπε οοπίοχί, ἔσο ἡ ῃϊςἢ 1 18 οἰεαγ (ἢδὲ (ἢς 
ΡΕΓΘΟΙ 850 ἀεβίρηαίοα 15 ἴῃς οὐδή]εςΐ οὗ Ὑδῆνν ἢ 5 ἱπάϊσηαίίοη. ΤῊΘ 
ψογάβ αυοίοα ἔτοπι ν. Ἶ Ὀγ [65ι.8,ἘῈ (Πεγείογε, γογα ποῖ ἴῃ ἃ 5ἰγὶςϊ 
86η86---ἢς ἀο65 ηοΐ 54Υ (6 } ψεΓο---1 6116 ἰῃ ἢΪ5 ἀγγεβί δηὰ (ἣς 
ἀἰβρογβίοῃ οἵ ἢ]15 ἀϊβοῖ 68, θυΐ Πόσα δραὶῃ δὴ ἱποϊάδηΐ βιιρρεϑίβ ἃ 
Ραββᾶρε οὗ ψ ΠΟ 1ἴ ΒΟΓνῈ8 88 δὴ 1Πυϑέγαίίοῃ. 

16. 3] Ἀά., ψῖῖ ὦ Ἐ Θ,, ν05.-.ὗὔδ)κ) στε ΟὨΪΥ; ΡΣΟΌΔΌΙΥ ἃ ΓΟΡΥῪ 51 5 
ταϊβίακο ἴοσ ὅν ν.--ἴθ, ΥΠ2)5] Εά., πὰ 4 Κοϑῆη. τῆβ5. (δ, πιπο)Σ, 

τὰς 5... 88 ἴῃ ἴῃς οο-ογάϊηδίθα ο845658. 850 Ἶνε., Κυὶ., Νον., Μασ, Κὶι.-- 
9») Τῆς νογὰ ἰ5 σεσίδιηγ οοστυρὶ, Ὀυϊ 1 15 ποῖ 8380 οἰδασ δον ἰΐ 5δῃουἃ Ὀς 

ετηεπάεά. Οοτῖὶ Ξξυρμοβῖβ γΣΠ, ἴῃς ποσὰ υδ6α ἰπ 8 βἰ τα οοηποςοηῃ ἰη 
ἘΖ. 34', δηὰ ὦ (τὸ ἐσκορπίσμενον) αῃὰ Ἐ (ἀέτῥέγοι») ανουτ [5 τοδά- 
ἷπχ. ϑ8ο ἶνε., Νον., Μασ. Αἡ οδ᾽εεοηῃ ἰο 1 58 ἴῃδι ἰἰ ἀοε58 μοὶ 5 Β- 
ΟἸΘΩΕἾΥ τοβεῖὶς Ὁ) ἴο δοοουηΐ ἴοσ ἴῃς βυρβϊυτοη οἵ [ἢ οἣς ἔοσ τῇς 
οἴδεσ. Ἴδα 88:ε οὈ͵]δςοῃ Ἵδηηοῖ Ὀς πηδάς ἴο ΠΡ), ΒΟ 5115 [Ὡς ςοη- 

πος ἔοη 88 ψγῈ}} 85 ἴῃς οἴβεσ δηὰ μ88 ἴῃς βυρροτὶ οὗ θ΄ (ς «αὐ 2)9) δηὰ ᾧ. 
Οϑοῦθνν ). 80 νδὴ Η. 1.685 αἰϊσαςῖϊνε 15 Γ 9)5, οα οὗ ἴῃς δ᾽ εσηδ νος 

« ΟἹ, ἴ5. τῇ ς8.0 Μα]. κ31- ἡ ΟἹ. ἴκ. ς᾽ δεἈ 7ε. 2011, εἰς. 
Ζ ΟἹ. Ἧο. 2511. θυϊ ὀπρεςίδιγ ἘΣ. τό5 178. Ἡ 

ἢ 50 7εγ., Όγγ., Τβεοάογεϊ, [..., ϑαηςυ», ἃ Ιδρ., τυ., Ματοκ, Ὦδιδε, Σονιὰ, Βυτχσες, 
Κε., ΚΙΙε., Ηά., ΥΥτὶ., εἰ αἱ. 
ὦ Μι, ,χ6; ΜΙ. 145, 
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δυσρεκιεα Ὀγ Κὶι. Τῆς οτἱρίηδὶ, [Βεη, τσᾶβ ΡΧΓΟΌΔΟΙΥ Ρ)Π, οσ, θεῖϊζεσ, οὐ 

ἴδε δυϊβοσῖ οὗ 33 τ85. ὦ (Ὁ, πρ)πν.---ἶρ Ὁ] Θ᾽ δαὰς5 ᾿ω}.2 ἢ σιως.5)ο, 
ΒΊΟΝ, δοο. ἴο ϑεῦδξκ, 15 8 ἀυρ ςαῖς τεηάοσχίηρσ ἴοσ ἴῃς Ῥσεσθαϊης 
εἶδυι56.---Ἴ2.)}} Νον. βυζρεβίβ τσ, Ὀαϊ τὰς οοηίοχι τοαιΐγεβ ΠΡ Π, 
ΟΥ 8 δαυϊναϊεηΐ, ψ ἢ ἃ οοπμηθοῦνε.--- 8 15 0501] Εά., τ Ὁ, 1}. 

γ.---17. 8 Τῆς πογὰ 15 υϑυδιν ἐχρ δίηθα 85 ἃ Ἵϑίσ. τι ὦ σον,» 

ῥαρὶπἰς. ΤὨΪ5 ὀχ δηϑἝοη ἰδἶκεβ ἔοσ στδηϊεα (δὲ ἴῃς ποχί ψνοσα 15 οτὶρ- 
ἷπ8] ἰπ ἃς ἰεχῖ. ὙΏΕΣΕ 8 τοοτῃ ἴοσ ἀουδί οὐ 118 ροϊηῖί. ὅδε ἐχργεβϑβίοη 
υϑεὰ ἴῃ ν. 15 5. ὅγκ πρὸ οσ, δαϊίοσ, δὴν ἄγη. 80 Ηουῦ., ΒΪΔά. Νον, ᾿}}16 
ἴ νουϊὰ Ὀς6 Ὠδίυγαὶ ἴοσ ἴῃς ὙσΙΟΣ ἴο ΝΑΤῪ δὶ8 ἰδησυάαρε ἴο βοὴ ὃἐχ- 
ἰεηῖ, ΒῈ ψουἹὰ δαγάϊν δραπάοῃ 8 ᾿πουρμὶ [δαὶ νᾶ5 ἴῃ Κεγ-ηοὶς οὗ ἴδ6 
Ρτορδεου. Νογ ἀϊὰ Βς, 1 ἰς ἰοϑὈτηοηΥ οἱ ὦ ὦ ἰ5 οὗ Δηγ ναϊυς, ἴογ ἴΠ6Ὺ 
βδοῖλ ἴο μᾶνῈ δδἀ ἃ ἰεχί τὴ σον. Ι, πόνσενεσ, ἴΠογ Βαὰ τῃ15 τεδάϊηρ, 
[δεν τιυϑὶ δανς μδὰ ΠΡΟΣ "», 85 ἢδνὸ 5Έν γαὶ 1Ώ55., οἵ, ἰΐ {πον Πδα ἰῃς 

Ἰδτῖοσ δηά ἱζηοσεα 115 ἔοστ, {πὸ ἐπάϊηρ τγχὰβ ὨῸῚ ΠΕ αὶ οογεῤαρ μὲς, ὨΟΣ, 85 

ΒΟΙῺΣ 1185. δηά εὐἀά. ροϊηλ ἰ{, (ἃς ἱετταϊπδίοη οὗ ἴῃς ς51Ὑ. Ρὶ]., Ὀαὶ ἴῃς 51. 
οἵ (ἢς ἄγϑι 5ζ. 88 'ἴῃ 137. 80 Ἦν ε., Νον., Μασγί, Κιι., νδὴ Η. [1{15 ροβϑὶ- 

Ὁ]ε ἰδὲ ἴὰς ογρίπαὶ τεδαϊη νὰ8 Ἴρ, δῃηὰ (δαὶ 1 858 σμβδηρεὰ ἴο "»Ἵ 
[γουρὴ ἰἢς ἱπῆϊοηος οὗ 137.--ς.}21}}}] ΤΠ ς ἐπαάϊηρ 15 ποί (ἢς ἱεττιϊηδίίοη οὗ 

ἴῃς οβιγ. Ρ]., 85 ὦ υπάεσξιοοά ἱΐ, δηὰ 485 ἰΐ 15 ροϊηϊςα ἴῃ βοπὶς τη55. δηά 
εαὐά., Βαϊ ὁ οονπῥαρσὶπὶς. Οὐ. (65.9.5. ὦ), (6 τεῃάσοιβ ἴῃς νοσὰ 8.2.2... 
δη4ἃ οἵηβ. 2.π, (ἢ σείτίης ἐο τύλοτε αγηι ] λκανε ἰε{: ἐμε βοοκ.---2 0} Νοὶ 

2, ἀγομρῆί, ἃ5 Ὅτυ., ΒΪΑ., Οσί., Ῥγεβ., δῖὰ., Ευδ., Καὶ., εἰ αἰ., Ροϊπῇ τ; 

Ὀυϊ, 85 ἰῃ ΑἹ, 2.π|, σιοογά. (1) Τὶ ἰ8 580 τεπάεσεὰ ἴῃ ὦ Ἡ ὦ. (2) Ιπ 

137, ΒοσΕα [818 ΡΣΟΡΠΕΟΥ 15 ςτομἰηυδά, {πε ϑιννοσά 5 ον ἘΠΕ ἰηϊεπάςά. 
(3) ἴῃ 76. ζοῦβ, οὐ δὶς ἢ (ἢΪ8 ραϑϑαρὸ 15 Ὀαβεά, 2, 88 Ὧδ85 ΔΙΓγεδαν 
Ὀεεη ποία, τωυβὲ 6 8Π ΕἸΤΟΣ ἴοῦ 25. Αὔΐοσ (ἰ5 νοσὰ δ᾽ βεεπὴ5 ἴο 
δανς Ὀδαῃ ἰοβί.-- -137, ν0.}] 1 τὰς δοσθηΐ οἡ ἴῃ6 υἱσπα. (Οὐ. 9ο᾽; 665. 
ὅτε. 1. Κ. 3--ρὶ} Αἀὰ ἰο ἴῃς τεδβοηϑβ ἔοσ σεϊδιπίηρ Δ ρίνοη ἴῃ ἴῃς οοπι- 

Ιηθηΐβ ἴπδὶ 9 Κεπη. 1158. δᾶνα "70..---Γ}8}} ΑἸτνδγ5 οἰβενῆοσε (τ ἴ. ἴῃ 

Ι,ν.) εοῃοτζείς, δηὰ ἴῃ ἴων. 1017 Οἰεα ν τδϑ.. Ηδεσοε, [Ὠεσγείοσο, ἀουδῖ655 

8η δρροβίνς οὗ 2), (ἰἢς βεηυβ ψ| ἴῃς βρεςὶεβ8. Οὐ. 1: Κ. γι, εἴς.; (65. 
δι. (6). Κ, "04 --πἶἸΣ ὅν ὉΝ)] Αἡ δα ἀϊίοη τδδὲ ἀϊΞίυγθ5 {πε τηδᾶϑυζε δηά, 
ου ἴδε τεβίοσδοη οὗ {π158 δηὰ [ῃἢς ζο] νυ νεσϑεβ ἴο {Βεῖγ οτὶ ὶπ4] ρ]δος 
Αἴλοσ ασἱ] ὈΘΟΟΤΊ68 ϑυρεσῆυους. 80 Μαγί. ΚΙ᾿. τεΐηονεβ [ἢ εἶδυβε ἴο 
τῆς εηά οὗ ἴῃς νεῖϑο,--Ύ Ποσα (Ποσὸ 5 511} 1658 τοουὰ ἔογ ἰΐ.---] ΤῊς πνοζσά. 

5 ε ποσὶν ἰτεδίδα 858 δὴ ων. [115 50 σεπάεζοά ἴῃ τβ8. 1|, Βονανει, ἱΐ 
5 Δῃ ἴπῖν., 1 ταυϑὲ Ὀ6 οο-οταϊηδίο τ] ΥἽΨ δπὰ βῃουϊὰ ἢανο ἴῃς ἴδῃ. ἐπά- 

ἷησ. ϑίπος ἰΐ δα8 ποὶ ἴῃς ἐπάϊηρ, δηὰ 15 ἔο] ον ὈῪ ἴδε μὲ. 1 1, ϑοσὴς 

δανς οἰαὶπιοὰ τὶ ἴῃς οτὶρσὶπαὶ] ταυβὶ πᾶνε Ὀδεη πον. Οὔ. Μι. 26ει, 5.0, 
διηοης ἴῃς οἰάεῦ Ἔχεχείεβ, Νεν., ΒΪ4., Ηά., δηὰ διύοηρ ἴῃς Ἰαίεσ, Ἦε., 

Κυὶ., Νον., Μασί, Κιὶ. ὙῊΪβ 18 ποὶ ἐπ σεϊν 58 |538οΐοῖγ. ῬΈΓΠΔΡΒ ἔου 
ὮΝ ἽΠ οὔς 5δου]ὰ τοδὰ γι, (ἢς ἰηΐ. «517. ἴοσ ἴῃς 8058., 85 ἃ 5. 5016 

ἴοσς ἴδς δηϊΐε νὉ., 85 ἰπ 2 Κ. 235, Οὐ. Οε8.ὄ 10. 4.5.0»; 15... ἡ, Νοῖθ 
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{πὶ πε 15 οτηϊ ἰδ Ὀείοτε "Ὁ. οὶ ὩΡΓ ΕῸΣ πσῶρῦν, Οη [δε ἔογπι, 

8εε (65.47.8. 01 2πὸ. οη ἰῃς Τοηβίχιςοη, 15. 1.-- Οὐ ΣΥ 5] ὙΤὮὸ ποτὰ, 

νὰ (ἢς Μαβϑοσεῖς νοςδ] ἰβδιίοη, 15 ἅπ.., δη ἃ ΔΡρασγοηῖν πα δἔθης:0}]6. Ἐά., 

πὶ ὦ Ἐ, οὐστο. ΦΛΟΓ ἢδνε τοὺς ποιμένας μικροὺς, Ὀυϊ ποιμένας 15 ΤΩΘΓΕΙΥ͂ 

ἱπίεσρσεῖνε. 80 αἷϑὸ (ῃς δον, σλεῤῥεγάς, οἱ Ὁ, ἀπά τ8ς ν)22 Ὁ, τρ:- 

ἀενί προ, οἱ ὦ.---8. γμη 533] ὥΛΩΓ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ; ἃ ταϊΞῖδκο, βἷπος, 
νι {Π15 τεδαϊηρ "2 νου ἢανε ΠΟ δηϊοςεάεηι. Οδ!- Πὰς θοίἢ.---ν) "}] 
πη Ὠι. 2112 Κ. 29 α ἀοιδίε ῥογίίοη, Ἀετε ἐιυο-ἐπῖγάς; ςοπεοίτιοὰ ἃς ἃ οΟ]]6ς- 

ἔνε. ] Εά., τ ὦ Ἡ ΘΟ, νυν. ΚΙ... οπλ5.-- θοῦ] 18 τὰς 

ατί. Ὀεοδυϑθς (ἢς (Ὠἰγὰ [Πδὶ ἰ5 Ἰεξί 15 ἃ ἀδεβηϊε ρογἤοῃ.---Ἴ} ΤΟ δοοοηΐϊ 

5 ἰσονσῃ Ῥδοκ Ὀείοσε ἴῃς ἔο ον πη πο Π συ} ] 0] 6. ΤΉς ογὶρίπαὶ, Βον- 

Ἔνοσ, 8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ, 85 Δρρεδῖβ ἔζοπι ν. β, Ὅγν, (Οὐ. Οδ5. τ. τ αν, 
-9. ηρ95 γν] Νοίς ἴῃς υβςὲ οὗ γιν, ΞΒῃονίηρ [Βαϊ ἴῃς οὐ]. οὗ ἴῃς ἰηΐ., βοὴ 

ἃ πομη, ἰ8 δῃ 8ςς.--- ΝΥ} ΤὮε 565. ἴοσ ἰΒς Ρ].; βεσβδᾶρϑβ 8 σε πιϊηΐβοθηςς οὗ 
Ηο. 235,15. τ Ώεῖε (ἢς δηϊεςεάεξηίϊ 5 Ὁ».---ἼὍ..Ν] Εα., νὰ Ηο. 25,» (Καὶ ἡ 

ΟΝ, 80 Μαπὶ, ΟΑϑη., Οἰπβ., Κιι.---λν] ΝΥ δητίης ἴῃ βοσὴς σηβ8., 
δυϊ τεαυϊγεά ὈΥ ἴπς οοηβίπιςοη. Οη ἴδε οἴμποσ δαηά, ἱπ Ηο. 25. 5, 
ΜΠετε ΣΌΝ 15 ἃ νος,, 1 15 ῬΓΟΡΕΣΙΎ οπλίτἰοα, 

2. Τῆε 7μίμγε ο7 ὕμ4α]» αμπά .εγμδαίεηι (12.--τ 14). 

ΤῊ15 ἀϊνβίοη οὗ (ἢ ῬοΟΚ οἱ Ζεομαπδῃ 85 ἃ ΕΠ6 οἱ 115 ονψῃ. 

Ιηῃ (ῃε Μαβϑογεῖο ἰοχί 1 τεδάβ, 4, ογαοίς οὔ 4:6 τυογά οἵ Υαλιοεῖς 

τοποογηΐηρ 1ςγαοὶ. ΤῊΣ ϑυθ]εςῖ, Βούνενοσ, 18 ποΐ ϑγδαὶ, ΠΟΥ ἰ5 

[Π6 ΠδΔΠΊ6 50 ΠΊΙΟὮ 85 πῃ ἸοηΘα ἔγοιῃ ἰἢϊ5 ροϊπί ἰο ἰῃ6 οπά οὗ 
(Π6 θοοκΚ. Ἐογ [ἢ15 γθδϑοῃ 1{ 15 Πεοθββϑασυ ἴο βυρϑαςιίς ἔοσ 7ςγαεί 

[ῃε τῇογα 501 {40]6 ἡδηλα .7εγηδαίοηι, οὐ Ὀεϊίεγ, [ΟΣ σομοεγμΐμρ, ἴο 
τοδὰ ἰο, ἃ5 ἴῃ Μα!ὶ. 1ἷ, [5 πιαϊκίην ἴ[Π6 [{ΠΠ6 ἱπίτοάπος ἃ πιοβϑᾶρα 
ἰἴο ες ενϑῃ σοῦ. Ὑηοτε ἃτὲ ὕνο ψῈ]]-τηαγκοὰ βαςί ὁ 5. 
ΤῊΣ βγϑί ἀθα}5 τ 

ἃ. ΤῊΕΞ ]ΕΥ͂Β ΙΝ ΤΗΕΙΒ ΙΝΤΕΕΝΑΙ, ΒΕΙΑΤΙΟΝΒ (12᾽-142ὃ). 

ΤῊΪ5 ἴῃ ἔππ| τΊΔΥ Ὀ6 50 αν ἀ6ἀ ἰηΐο ἴἴγαα ράγαρταρἢ5, (δε ἰορὶς 
οἔ (ἢς ἄγοι θείη 

(() 4 2στιυεν ἐπ Ῥαϊοοιηε (το  ἢ.- -ἝΠε 7ετνγ5 ἴῃ ἴῃς 5βίγεηρσίῃ οἵ 

Ὑδην ἢ ὑπ Ρ ἢ ονοῦ [Ποἷγ θηθιΐθβ, δηαὰ ανγὲ}} βία ὑπάοσ ἢ15 
Ῥτγοϊδεςοῃ. 

1. ΤΏ Ῥδγαργαρῇ ορϑὴβ8 σι [Πε Ὀγίεξοϑί ροόβϑῖθὶε δηποῦηοο- 

τηδηΐ οἵ ἃ ἀϊνίης ογϑοῖε, δαΐ» γαΐαυεῖ. ΤῊΪ5 15 ζο] ον ΌΥ ἃ 
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ἙΟΌΡΪεΐ ἰη (Π 88π|6 βίγἷε, δη ἃ τ ἢ β 5 Δ 14} [Π6 βάτης σοῃίεηΐ, 
8ἃ5 ἴ5. 425, ͵λο τὐῤγεαά ομὲ ἡξανεν, εἰς. (Οἵ. Αἴ. 415 οἰ". ΤῊε 
οδ]εςοῖϊ οὗ 5ιιοἢ ἀεϑογ ΡΌοῃΒ οὗ (6 αἰνίης ΡΟΥΟΓ 15 ἴο ἱπργοϑα (ἢ6 
ΠΕΔΓΟΓ ΟΥ Γαδ ογ τ ἢ (ἢ6 ΔΌΪ ΠΥ οὗ Ὑδην θῇ ἴο ἀο ἰῃς ἰὨϊηρ ῥσοιι- 
ἰϑοὰ οἵ (Ὠγοδίοπθα. Οη [ἢς ἰοχὶ, 566 ἴῃ οὐ ἔς] ποίς3.---. [ἡ (ἢ}5 

οδ86 1ἴ 18 4 ῥγοῃῖ8ε [Πδἰ 85 ἴο 6 γεϊηίογοθα. 7 τὴ φεαξε 7ενι- 
βαίορε α δοιυΐ ἰο σαιι56 γεοϊπρ, 58Ὰγ5 ὙδΔΆΘἢ, ἰο αἱΐ ἐδ ῥεορίες γομμά. 
ΤῊΣ ἤσυτε Ὀγ τ Ὡ]ΟὮ Ἡψ]1Π6 158 πηδάδ ἰο γεργεϑεηΐ (6 σταίη οὗ Υδῇ- 
ῬΘἢ ἰ5 ἃ [Δ Π|}}}8 ομΘ: Ῥ Ὀυΐ ἰῃ πλοϑὲ οςᾶ565 ποίῃϊηρ 15 τηδάς οἵ [6 

ἰηδιτυσηδηΐ ΟΥ̓ Ποῦ Ὑδῆν ἢ δαπ)ϊηϊβίογβ ἴῃς ἀγαιρῃΐῖ. [Ιη 76. 
ςτἴ, πονανοῦ, ΒαΌγΐίοη 15 ο81εἀ “4 ροϊάξῃ σὺρ ἰπ ἰπε μδῃά οἵ Υ8}- 
ψ 6}. [Ιἡ [ῃΐ5 οᾶϑε 1ΐ 15 [ἐγυβαίθηχ ἰΒγοῦρῃ ἩΒὶοἢ ἢδ ρυΓΡΟΒ65 ἴο 

τηᾶΚα ἀτίηκ οἱ ἢῖ5 τστδῖῃ αὐ ἐπε ῥέεοῤἧες γομμά. ΤῊ Ρθορ]δθβ [ἢ 6 
τ ΤΟ Ὑ ἢΔ5 ἴῃ ταϊη γα 50 ἀδϑίρηαίοα, ποῖ Ῥδοδυϑε [ΠΘΥ ἀγὰ ζαίῃπογοα 

τὶ Ποβί]ε ἰπομί δρουΐ ἴΠ6 [ον 15} οαρί4], Ὀυ θοοδυβε {Π6Ὺ ἰη- 
Βαδὶϊ (6 τερίοῃϑβ δαά͵δοθηΐ ἴο (μδὲ ψ ϊοἢ ([Π6 7671 οσσυργ. ΤῈΣ 
Οἰεΐαγε ογὲ ργεβεηϊθα, ἐπεγείοσα, ἰ5 νεγ κὸ [Πἱ οὗ 15. 11᾿5, ὙΠΘΓα 

1 15 ὑγοιϑεά (δὲ ΓΔῃ δηὰά ΕΡΗγαΐτι υπ1εα “5181 ρουποθ Ὡροη 

(6 δου ἀογ5 οἵ ἴῃς ῬἢΣ]5(1η65,᾽ “ἀ65ρο1] (ἢ ΟΠ] άγεη οὗ [μ6 Εδϑί,᾽" 
“ἸΔΥ Πδῃἀ5 ἀροὴ Εάοιῃ δηὰ Μοδρ,᾽" δῃὰ ὑπηρ [ἴ ἰο Ρ855 (ἢδὲ “ἴῃς 
80η8 οὗ ΑἸΙΏΟΙ 5041] ΟΌΣΔΥ ἰῃοπλ.᾽" [1ὲ|, Βονενογ, (ἢ}18 νγὰβ (6 
{πουρὰὶ οὗ ἰῃς δυίποτ, ἰἴ ἀοε5 μοί βεαπὶ ργοῦϑϊε (δὲ ἢς ψου]ὰ ᾿τη- 
τηεαϊδίοϊν επίογίδίη ἴῃ Ὀγοβρεςῖΐ οἱ δὴ δχίθπαβαά βἰερε οὗ [γυβ8] 6), 
οΥ, 1 ἢς ἀϊά, πουϊὰ υἱὲ ἴῃς τετηδίηϊηρ τνογάϑ οὗ [ῃ6 νϑῦϑα ἃ5 ογαϊηα- 

ΤΙγ ἰγδηϑὶδίοά. Ταῖς, ἴοσ ἜἌχδιηρ]θ, [πε τεπάοτηρ οἱ ΕΝ., απά μον 
(μιᾶγῳ. αραϊπ5) ὕμάαΐ, αἰδο, 5παἱ ἡ} δὲ ἐπ ἰδ οἷερε αραΐρηεὶ 7εγμξαίδονι, 
ΠΟ, 50 ἴδ 85 ἰΐ 18 δ 81} ἰηΐς Πρ] ]6, οοη Γάϊος [ἢ οοπίοχί. 

Νοῦς ᾶνα [6 αἰίδπιρίβ ἴο διηθηα γοϑι θα πῃ Δηγ Ωρ ΠΊΟΓα 54115- 
[Δεΐοσγ. Α ἀείδηβθ]ε γεπάθγίηρ 15 βυσρεβίοα ὈῪ οὐ“, σβεγε Ὑδην θῇ 

ἷβ τεργεβοηίθα 848 Δρρεάαγίῃηρ συεν ἢΪ5 Ῥθορὶε ἴῃ θα[!6. [6 τοῦ 
ἰηἰοπάοα ἴο ἐχργο88 (ῃ6 84πη6 που Πετγο, [δε οἰαιι56 βΒῃουϊὰ γοδά, 
συε ὕμάαϊ υἷϊ δε (Ὑδῆνθἢ) δὲ ἐπὶ ἐπ οἷερε ἀραϊηεί εγμδαίερι. 
ΤΙ 8 ἰγαηϑἰδίίζοη, μόύνενογ, 15 5 ϑἔδοίΟΥΥ ΟὨΪΥῪ, ἃ5 νν1}} ΒῈ ἐχρ]δἰηθά, 

οἢ ἴῃς δι ρροϑβι ἴοη ἰῃδῖ (ῃ6 ᾿8ΟΪς οἰδιι88 185 ἃ 91055 ᾿ἰπϑογίβα ὈΥ̓͂ ΒΟΠ16 

Φ0!. 77ε. ,.5.8. Ἐ2. 228. ΗἨδ. 2161. εἰς. ὙΏε ͵δδὲ ραϑοῦδε “45 εΠΟΓΑΙῪ ὈδΕΏ τηϊδυῃδεγ- 
εἱἰοοά δοά εἐσαρίογεά 88 δῇ δισυιηεοῖ δροίηδὶ φοςίαἱ ἀτίηκίος. Δ 'ε. αδοείδίδ ἰξ, " ἾΝοἽ ἰο ἰδ 
οὔε [561 εἰνεῖδ ἴδε οἴδεσε ἴο ἀσίηϊς ἔγοι Ὡς ἐπρ οὗ ἰ5 ψττε τὰ," εἴς. 
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οὔθ Ἅο (Βουγσῇΐ, ἃ5 τηδηγ ἤᾶνα βίποα ἄοῃο, ἰΠδὲ ἴπ6 5ἰζυδοη 15 
(ἢς6 8816 ἤοῖα 85 ἴῃ Ἂοἢ. 14. 

8. ὙὮε ἐχργεββίοη, αμὰ ἡ σλαὶΐ οὐ ἰο βα55, ΟΟΟυΓ5 ὯΟ ἔενγος [ῃδη 
οἰενθῃ ἘΠη65 ἰη [ἢ15 δηά [ἢ [ΟἸ]ονίρ σμαρίεγβ; ἔουγ της5 ζ δ]οης 

Δηα ϑθύθῃ {{π|68 ὃ ψ ΤΠ (86 δἀαϊίοη οὗ ἐν ἐμαὶ αν. Τῆς Ἰδίίεσ 15 
υϑοα δίομε ἰεῃ {{π|68; ϑενθῃ ΤΊ ΘΡΕ ἂδἵ [ῃ6 Ὀερίπηΐηρ δηα (ἤγοο 
Εἰμλεβ 7 οἰθαεγα 'ῃ (ηε6 βοηίθηοαε. ὍὙΠε ὕχο ἰομοῖδοσ στ  ἴῃογο- 
ἴοτε ἔδίγγ Ὀ6 τεραγάθα 845 σμαγδοίογϑΕς οἱ ἴμεϑε ομαρίεσβ. Ηδγε 
ἴΠ6Υ ἰηἰτοάποε ἃ ϑεοοηὰ ἔσυγε. ὅ88γ5 Ὑδῆνθῃ, 7 εὐὐϊ νεακο εἐγιδα- 

ἰερι α ἄφαυν σίομε ἰο αἱϊ {κε ῥεοῥῖες; ἴῃς ῥβορ εβ βοΐησ ργεδυσαδοὶγ (ἢς 
58Π1|6 85 ἴῃ (ἢ ργδοβαϊηρ νοσϑο. ὍΤῆε δρρὶοδέοη οὗ (ῃε ἤφχυγα ἰπι- 
τι θα ϊδίοϊν [ο]ονγ8: 41} ἐμαὶ ἢ οπ ἡ ἐμαὶ ἱξαν {ϑριδεῖνες ργἱευομεῖν; 
ψΠΓἢ πλ68}85 (δι, [υ5ὲ 48 οη6, ΠΔηΘ]ης ἃ ἤρΑΥΝΥ ϑίοῃθ, ἴδ γβ ΟὨ Θ᾽ 5 

Πδη45 οῃ 18 γτυγχγρεοα βυγίδοο, 50 5841} ἰΠ6Ὺ βυ ῖεσ σῃο δἰϊεηρί νἱο- 
Ἰοεμοα οἡ 7Ὀγυβα θη δηᾶ 115 ἱπμῃδ ἱδηί5Β. ΤῊΔ γεγὺ ΠεΓα υϑδα οσουΓβ 
Εἰβεογε ΟὨΪΥ ἰῃ ον ἰςιι5, δηὰ [ποτα ον οὗ (ἢ ργδςίςε, ἴοτγ- 
διάάεη ὈΥ ἴῃς Ηδῦγον ἰανν, οἱ τυ δάην (ἢ6 ΒΟΟΥ ἴῃ ἰοΐδη οἵ 
τηουγηΐησ. Οἵ. 1,ν. τοῦδ οι. ΤῊΪβ αἰγουμηδίδῃοε μ65 ἰοὰ ΝΝονγαοῖκ 
δηἀ οἰδοῖῦϑ ἴο ιεβίοη ἴῃς σεηυ ποη 685 οὗ ἴμ6 οἶδυϑα; Ὀυΐ ὉΠ} Ό5Ε1Υ, 
ἴογ (1) δὴ ἱπ͵ΊΌΓΥ τεϑυ Πηρ ἔγοπι ἃ νου ΙΑΓΤΥ δοξοῃ οδῃ ϑυγεὶν ΡῈ 
βαϊὰ ἴο Ὀδ 561{-:πΠ|ςιοα, δηα (2) ἔπε βᾶῖς ψογὰ ἴῃ Αβϑυγίδη ἔξ ἰ5 
δοίιδ! γ υυϑεὰ ἰο ἀεηοίε ἐχροϑυγε ἰο ψουηάβ ἰῃ Ὀα[|6. ὙΏΠογα δγε, 
Βούγενογ, σοοά Γρδβοἢ5 ἰοῦ βιιβρεςῖίης [6 οΥίη4}}}} οἱ τῆς ᾿δείογ 

ἢ,41} οὗ [ῃ6 νϑῦβθ, οδἹοῖ διηοης ψὨΙΟἢ ἀγα: (1) (ἢ 1{ 15 οὗ [ῃ6 παίυγα 

οὗ ἃ Ρδγθηίῃ6515; (2) ἰδὲ [18 15. ηοΐ ἴῃ6 ρίδος ἴογ (Πε ϑίδίετηθηϊ 
ταδᾶς; δηά (3) {παΐ, {κὸ ν.2 Ἐ, 1 ργοάυοεβ ἃ ἀϊἰβϑοογά ΕΥ̓ δηεἰοἰρδίησ 
(ἢ Ιεδάϊηρς ᾿μουρῃϊ οὗ οἢ. 14, ἃ ἀϊδοοτὰά [δῖ 15 ΟὨΪΥ ἱπογεδϑεὰ ὈΥ 

ἱπίογργοίην ἐλεγε σγαἷ δὲ ραϊμεγοά αραΐπδ ἐΐ αἱ] 6 παϊίοης οὗ ἐπε 

ἐαγί, ἃ5 τηδδηΐηρς [δι (ἢς βίοης ἴῃ αυσϑίοη ἰ5 8 τνεϊσηῖ, δηὰ (Πα 
ἴ(ῃς6 ὕγυτε 15 ἀογίνεα ἔγοπι ἴῃς {ΠῚ οοηΐεδίβ ψΐοῃ, με [ἢ 15 
Ῥαββᾶσε 88 ττιτ6η, Δα ΓΟΟΘΏΓΥ Ὀδοη ἱπίτοαμποεα δἱ Το γ 54] 6"). 

80 ὖνε., Μασιὶ, εἰ αἱ. Αςοοτγάϊης ἰο Δ Μᾶς. 412, ἴδε Ηἰσἢ ῥσίοβι 7 βου, Ὦγ 
Ρεγυίβαείοη οἱ Αηθοοδυα ΕΡίρδηος, Ὀ0}}} ἃ αγυϊηδείυτι δηὰ ἰαϊσοαυοεὰ Οτεεκ 

4 80 ὅ.., Νον., ἈΜίδει, οἱ αἱ. 
7 Ἐοι οἴδες αἰοκδοβ οἵ {πὸ οτἱσίῃ, 8δεὲ νυν. 8. 4.ὄ ἡ, 
Σ τ3 σ47. 16. 17 ᾿ ἢ 122. 1132... χ458. 8. 12. 
46 γχγι. 6. δ. 11 χε χφ. Ἄ͵ ΤΥ 128 145, 

2 Ο!. Ὁεῖ., 4:5. Ησηδευδνιεγυμοῖ, τι. δοίάνω. 
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ἐχεσοῖϑεβ δἱ εγυβαίεω. Οὔ. Το βερδυβ, Α "., χίΐ, ς, :. 7ετοόσῃς, οοιῃσ δ ηνς 
οἱ {Πι8 νοσγϑς, 5805 [δῖ ἴῃ ἢἰβ ἀδὺ ἴἢοσὸ Ν 85 ὑγοβεγνεά “δὴ οἷά ειιβίοῃ δεοοσά- 
ἱῃσ ἴο ψῃ οι, ἴῃ ἴπ6 ν]]ασοβ δηὰ ἴον 5 δηὰ ἰοσίγεββοβς, σου ηὰά βίοῃς οἵ στεδὶ 

πεῖσθϊ ἀγὲ ὑσγονί δα οὐ Νϊςἢ τῃς γου ἢ δα δοουβίομηδα ἴο Ὀγδοίίος, γαϊβίης 
ἴδε πεῖς δοοοσάϊΐηρ ἴο {πεῖν βἰγεησίῆ, δοιὴς ἴο [πεΐτν ἰτῆδο8, οἴδοσβ ἴο ἴπε πδνεῖ, 
Οἴδμεσα ἴὸ ἴδε βῃουϊάοτα δηὰ ἴδε μεδά, θυϊ δοῃγθ, ἴο ἀἰβρίδυ ἴδε στεδίλοδβ οὗ 
τοῖς βίγεησίδ, ἢ ταἰβοὰ δηὰ ἰοϊης ἃ μδηὰς ονοσ ἴδε μοδα." [ἢ Αἰἴδεη, ἴοο, 
8ὸ 5408, Ὧδ 58ΔῪ ἴῃ ἴδ οἰϊδά 6] ποδσ [86 βἰδίυς οὗ Αἴδεης 8 Ὀγδβ5 ρίοῦνε οἵ στεδὶ 
πεῖς πῆς 6 Εἰπη56} τνᾶβ ποὶ δϊς ἴο πηονο. 

4, ΤῊε οπιϊβϑίοη οἵ ἔπε ἰαϑὲ οἶδιιϑ6 οὗ ν. ὅ γε ΐανθβ δὴ Ἵχορείίοαδὶ 
αἰ Βηςυ γ, Βυΐ 1ἰ Ἰεᾶναβ ([Π6 τοϊδίίοηβ θεΐσθοη ἴῃ [6ν8 δηὰ {Ποῖγ 
πε σῃθουΓΒ ὑπομδηρεα. ὍΤῊΔ ἰδἰίοῦ ἀγα 511}} Ποβ]θ, θυ [ἢ 6 ἔοστηογ, 

Μὴ ἢ Ὑδῆνθἢ ἰο Π6ῚΡ πηι, ἃγὲ σοηδάεηϊ οἱ ἀ6] νογϑηοα ἰῃ ΔΩΥ 
ΘΠΊΕΓΡΘΠΟΥ͂. Ης ἰβ τῆοσε ἴδῃ ἃ πιϑίοἢ ἴογ ΔὴΥ ἴογος (δι Ἴδῃ Ὀὲ 
Ὀγουφπϊΐ ἀραίηβί ἴπε. ΤΪ5 158 νῃδΐ 18 πγθδηΐ ΟΥ̓ Γεργοβοη την Πἴπὶ 
85 ἀεἰγίην ἴΠ6 σάν ΊΓΥ οἱ [ΠΕ δυστουπαϊην Ρθορ]θ8. ΤῸ πουρῆϊ 5 
[η6 38Π16 845 [αἴ ἰῃ τοῦ, θυΐ [Π6 ἰογτη8 ἤογα υϑεα ἀγὸ Ὀοστονγοα ἔγομι 

τ. .ϑϑ, Ηες 584γ5, 7 εοἱϊ! φημ ευεγν ἤογϑο τοὐἦν ἰογγον, αμᾶ ἐϊς 
γίογ ὐἰπἢ τισάηεος. ΤῊ τοβϑί οὗ [Π6 νϑῦϑε Ἷοῃϑ15318 οὗ ἅγο οἰδυβεβ, 

16 ἢγϑί θείην ἴῃ Δηοῦς, 116 [6 βθοοηα 8 ἰῃ ϑυμοηυπΊου 8, 
ΡΑΓ8116]} 15π| ἢ (ῃ6 οπα ᾿υ8ῖ αὐυοίϊοα. ὙΠδ οτἰβϑίοη οὗ ομδ οἵ 
(θη, 830 ἴὰγ ἔγσοπὶ δα κοηΐηρ, νου ἀδοϊάοαν 58ἰγεηρίμοη ἴῃς 
Ρᾶβϑϑᾶρθ. Μαγίΐ {ΠῚ} Κ5 1 15 ἴπε Ἰαξίεγ ἴ[πΠαἴ ἢ8Δ5 θδοη δἀάδά; Ὀυΐ, 
1 1158 ψοσὸ ἴη6 ος8486, νου] ἱΐ ποῖ ᾶνὸ Ὀδθθη ἰηϑογίοα ποχί ἴο ἴΠ6 

οὔ 1ξ νψὰ8 ἱπίεηἀθα ἴο σοπηρ]είε ΤῊΪβ 966 15 ἃ ΓΕΔΘΟΏΔΡ]6 νἱεῖν 
οἵ ἴδε τηδίϊεσ. Ηδηςσε 1 15 Ὀείίογ ἴο οπγἱ ἴΠ6 ρδγεη τ ες. 8] οἶδ 86, 

δι μροη ἐδ πομδε οἵ ὕμάαΐ εὐὴ!! 1 ορέμ Ἐ. ἐγεξ, ἃ5 δι. δεοζγοίίοη, 
δηὰ τυ Ὀγΐηρ ἴῃ οἰαιι5ε8 Ὀεΐογε δηὰ δίζεγ 1 ἰηΐο {Πποὶγ πδίυγαὶ 

τεἸδέϊοῃ. 

δ. ΤῊε εβεςί οἱ {{|8 ἀἰϑρίαν οὗ Ὑδηνεἢ 5 ἑδνουγίην ρόνγεσ Μ]}} 
Ὀὲ ἴἰο ᾿πϑρίγε ἢἷ8 ρεορὶς ἢ τεμονγθὰ οοηδάεηος ἰῃ ἢΐπι. Ας- 
οογαϊΐηρ ἴο ἴῃς Μαβϑογεῖς ἰοχί 1 15 ἴῃς οὐέφίς οΥ ἰδαάεγε ὙὯῸ σῖνα 
ὀχργοβϑίοη ἴο [ἢ15 1δο ησ; Ὀυΐ, βίησε ἴῃ ν. ὁ ἴῃς ψογὰ 80 γτεπάθγεα 

βῃηου ἃ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ θὲ ἰγδηϑίαίθα μωρη 65, ἴἰ 18. Ῥγορδ0]6 [πὲ (ἢ 6 
ῬΓΟΡΕΓ γεηθηρ ἴογ ἴΠ6 ἢγϑε οἴἶδυϑε οὗ [Π158 νϑῦϑε 18, Τάθη σμαϊ πῸ 
[ανηϊέος οὐ υμδαΐ εν ἐπ ἐΠεὶν βεαγίδ. ΤὮσβ6 γυγὰὶ] [6 Ὑ8, 10 Π6Γὰ 15 

βιΠΠς δηα Ὀἰ6γη 655 θεύσεεη δ τὴ δηὰ ἴΠε ἱπμδ Οἱ ἴδῃ (8 οὗ [ογι1586 1], 
88 Ξ0Π16 Πᾶνα ἰηΐεγτοα ἔγοτῃ ν. Ὁ, οὐρῇΐ ἴο 58. βοιῃδί ἷηρ τεβεθοιίη 
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ὈΠΙ͂ΔνΟΓΑΡΙΥ ὑροη ἴΠε Ἰατϊογ. ὙΠΕΓΕ 15 μοι ηρ οὗ ἴῃ Κπά. ΤῊΣ 
Βρδοςἢ ΠΟῪ τᾶ κο, 80 ἴδγ ἔγοτῃ ἱπάϊοδεπρ ΒΟΘΈΠΥ, ΟΥ ὄνθὴ αἾ5γο- 
ϑρεοῖΐ, 8665 (ἢ6 ὩδίιυΓΑ] ἜΧΡγαβϑίοῃ ἰοῦ βϑαταϊγαιίοη ΟΥΓ 5υταρϑίῃυ. 
ΤῊΙ5 18 Ἐχρ]δἰποα ὈΥ ἴη6 ῥγθοβραϊηρ νεῦϑοβ. [11 15 ἃ5 1 ἴΠ6 δυῖθοῦ 
Πδὰ 5εἰὰ, ΏΘη ἴῃς [ἐτγ8 οὗ ἴῃς σου (ΓΥ 566 [6 γι ι5816 πὰ βργεδαϊην 
σοηξαυβίοη δηά τηϊϑδίογίυηθ διηοηρ (ἢ 6 Βυστουπαϊΐηρ ΡΕΟΡΪς5, ἴΠ6Ὺ ψ1}} 

τεσορπΐϑο ἴῃς Πδηὰ οἵ Ὑδῆνο ἴῃ [Π 686 γε β0} 8, δηα ρυΐ (Π6 (πουρῆϊ 
ἰηΐο ᾿ψογαὰ5 51 01}}4Γ ἰο ἴΠο8ὲ αυοίοά, Τεγε ἐς εἰγεηρί (ον “6 ἱμδπαῦ- 
Μαρς οἵ “εγμδαΐϑηι ἐπ Ρναΐαυεῖ, οΠ Ηοείς ἱπεὶγ Οσοά. Οπἡ ἴδε ἰοχὶ, 

866 [86 ογἱἶςα] ποίο5.---6. ΤῊΪ5 τοβεςοίίοη ψ1}} τοᾶςῖ ἀροὴ ἴῃ ο86 ΠΟ 
ΤΏΔΚο ἴΐ, δηὰ 5} ηλυ]δῖ6 [Π6 πὶ ἴο Γν ΔΙ ΓῪ ἢ {Παῖγ υγθδη Ὀγείῆγεη. 

Τ1| ψ}}} τΠδη ΡῈ ροβϑβίθ]ε ἔογ Ὑδῇνεῃ ἴο 186 ἴΠ6πὶ, δηα (δὲ εἰεςίυ- 

ΑΙΪγ, ἀρφαϊηϑι (Πα ῖγ πεδγεϑί δάνογβθαγίε. ΤᾺ (πουρῃϊ 15 ργεϑοηίθα 
ἴῃ ἃ ἀουδὶε ἤρσυτγε, 7 τοῦ! »παΐε ἐδε )αη ες οὐ ὕυμάϑαΐ, ἢῈ 54γ5, Πἶξε 
ἃ απ οἵὗἨ βγε ἀγιομρ τυοοά, αμπὰ ἰΐκε α ἰογεοῖ ἀφιομρ διμαϊφα ργαὶη. 
ΤΒα ϑβεοοοῃά οἱ ἴῃε686 5:111165 15 οὔθ ἴῃαὶ Δρροθδὶθα 5βἰγο: ὶν ἴο (ῃς 

ἩδρΡτγονν8, ἴογ ἴΠ6Υ Κηονν τ ηαΐ 1ἴ πχοδηΐ ΏΘη ἃ ἢγε νγὰ3 βίδγίεα ἀυτγ- 

ἴηρ ἴδε ἀΙΥ 9εδϑοη. ὅ0 ἀεσβίγυςϊνε δηα (σου Ὀ] βοῦηθ Μ1}] [}Θγυβα- 

ἰοῖλ ΡῈ ἰο αἱ ἐδ6 ῥεοῤ΄ες γομπά. 7 ὙΒοΓα ἔο]Π]οὐγ8 8 στε πλπδσ οἵ 
15. οἰ, Ὁ. μεν ὁλαὶ! ἀξυοιν ἰο {δ γὴρλ απά ἰο ἐδιε ἰοῇ. ἸΜεδυ ὮΣΙ, 
«Τεγμδαίεηι,---ὐὰ 18 οἶδι56 966 18 ἴο ἢᾶνε δὴ δα ἀδά ἴο ργενθηΐ 
[Π6 γεδάδὺ ἴσοι βιιβρεοίίης (6 οχἰβίθηςε οὗ ΔΩΥ ΒΟΒΈΙΠΥ Ὀεΐνθοη 
(ἢς εἰν δηὰ [ἢε σουῃίγγ,---υαηἰουςῃοά ὈΥ ἴῃ ἤεγος βίγιρρ]ε γαρίην 
δρουϊΐ 1, σλαϊ! οἰ] αδίάε ἐπ ἐς ρῥίασε, (6 ἰῃνίοϊαίς δη ἃ ἰην ο] δ Ὁ ]ς 
σοηΐγε δηά βιτοηρῃο ὰ οἵ [η6 ΟΠοϑεὴ Ῥεθορὶε.ζ 

7... Αἱ 158 ροΐπί {Πόγὰ 8. ἃ ποίσθδ ας οἤδηρο ἰῃ (6 ἴοστῃ οὗ 
ἀἴϑοουγθο, ὙΒΙΟΒ 15 σαγτοα τὨγουρῃ (Π6 ποχί νεγβα. ΤὨγουρδουΐ 
(ῃ686 ὕψο νθῦϑθ5 (6 ὙΤΙΟΓ Βρθᾶκβ, ηοΐ ἴογ, θυῖΐῖ δροιΐ Ὑδηνθῃ. 
ΤῊ] δεῖ 15 (ἌΚοη Ὀγ Μεγ 48 δὴ ἱπαϊοδίίηῃ οἵ ἀἸ γεηςς οὗ δι Ποτ- 

8ῃ10Ρ. Βιυῖ (ῃς 88πη6 (Πΐηρ ΟὐςςιΓ5 ἴοι ΟΥ ἦνα Επ|65 ἰῃ οἢ8. 9 δηὰ 
το, δῃὰ Μαγιΐ ᾿ἰπηβεὶ ἢ βαγ8 ἴῃ 8 σοτητηθηῖβ οἡ τοῖ [πὶ “1ἢς 
σὔδηρε ἔγοιι ἴῃ ἢγϑβί ἴο ἴῃ (γα ρογβοη 5ῃου]ὰ ποῖ ἐχοϊΐ ϑυγργίϑα 
ἴῃ ἴῃ6 ος836 οὗ οὐὔγΓ ῥγορμεῖ, ψῃο, νυ] ουΐ Ὠοϑἰἰδίοη, βοπγεϊπγ68 ἰῃ- 

ἰτοάυςε8 ὙδΆν ἢ 8438 βρεακίηρ δηὰ βοιηθμηε8 β5ρ6 88 ἰῃ ἢϊ8 οἴῃ 

φος Ἔχ, 2» Τὺ, τς ὅ. 2 95, τηὖ 15. 1τοἱὔ ἰ.. ἷ 
{ ἔογ οἴποσ ἄψσυτοβ οἔ {ἰκὸ ἰτπηροτῖ, δες ἈΠ. ςἴ 8 1ς. 418 7 

1 0}. τ411 70. ψ΄ 35. []. οἵ- "4 το; 4, 
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ΡΟΓβοῚ.᾽ Νοῦ ἀο65 ἴΠε σοηΐεηΐ οἱ ἴῃ 686 νΕγβ68, ἃ8 ζοῃραγεα τιῖἢ 

(μδὲ οὗ (πΠ6 ΡὈγδοθαϊπρ οοηΐϊοχέ, υγαηΐ ομα ἴῃ ἰγεδίίηρ ἤθη 843 δῆ 
δααϊίοη ἴο ἴμ6 ογρσίηαὶ τ ηρ. Ὅτε, ΒοπιῈ ὑγοιηΐηθηςε 5 ρίνθη 
ἴο [υἀδΔῃ ἴῃ ἀϊπιϊηςιίοη ἔγοιι 76γυβαίθιῃ ἰὴ ν. 7; θαϊ (Πδΐ 15 ονΐ- 
ἀδΕΥ ἀπε ἴο Δῃ ΕἸΤΟΥ ἴῃ ἴπΠ6 Μαβϑβογοείὶς ἰοχί, δηὰ 1 15 ἡθυ γα ἰϑοά 

πη [6 πεχέ νοῦϑα ΌΥ βρεοΐδὶ τηθητίοη οἵ (με Βουβε οἵ αν ἃ δηὰ (ἢ 
ἱΠ ΒΔ ϊδηΐ8 οὗ (ἢ6 σαρὶΐ4]. [11 15 ῃοΐ πϑοθβϑάγυ, ἱμεσγοίοσγο, ἴο δορί 
Μαγι 8 νἱον οὗ {π6 δ Ποβῃρ οἵ ἰῃ6 ραβϑᾶρο, ογ, 1 [6 1.5 οἰδιιϑα 
οἵ ν. δ 15 δὴ δοογείίοῃ, ἴο ϑυρροβε ψἱ ἢ Ὠΐτα {παῖ ν. 7 οὔ ζί Δ} ργο- 
ςοἀοὰ ν. ".---. ὙΒὸ οπιἰϑϑίοη οὗ (Π6 1458ἰ οἰδιιϑα οὗ ν. δ Ὀγίηρϑ (ἢ ΐ8 
γογϑα ἰηΐο εοἶοβα οοηπδοίίοη ὙΠ (η6 ῥγεσεαϊηρ ῥγθαὶ οοἢ 5 οἡ ἴῃς 
88 Π|6 5} ]εςί. ΤῊ ττῖῖοῦ ραΐ5 δὲ ἢδ 511} ἢ45 ἴο 54Υ ἱπίο ἃ ρεῆ- 

ΕΓΔ] ΡγορῃεοΥ, βαγίηρς (μδἰ Υαλιυνεῖ ὐῊ μεὶῤ 416 ἱεμὶς οὐ υμάαϊ, ἰῃς 

ΒΌΓΓΟΟΠα Πρ σου ίΓΥ ἰη αἰ5 ποίου ἔγοπχ (Π6 σαρὶΐα!ὶ, μοί γε, ἃ5 [ῃ 6 

Μαβϑογεῖς ἰεχί τοδάβ, θυΐ, ἃ5 ἴῃς σγεαΐ νεγβίοῃβ ἤδανα 1, ας αἱ ἐδ 

γε. ὙΪ5 15 ον ΘΠ ΕΥ̓ ἃ τοΐθγοηος ἴο (Π6 ρογοα ἰῃ (ῃ6 ἢ ἰϑίογΎ οἵ 
Τυάδῃ ψῆεδη Ηεῦτου δηα Βοί]  ἤθπὶ ΕΓ 85 ᾿πηρογίδηϊ 45 [6 γιιβ- 

ἰεα, δηά {π6Ὸ πηεη οὗ [ υάδῃ, ὑυπάδν ἴΠε Ἰοδεγϑηΐὶρ οὗ αν δηὰ ἢἷ8 
Ἰιδυιιοηδηίβ, τεγα (ἢ6 σοπίγο ΠΡ ΡΟΥΟΓ ἰῃ Ῥα]οϑίηθ. [1115 (ῃ6 ψ}]} 

οἵ Ὑδῆνει (δὶ (5 ροϊάεη ἂρ Ὀδ6 τεβϑίογεά, δηὰ ἢὰ ρστδηΐβ [6 

ποράρά ΠεΙρ (δαὶ {ἠδ ρίονυ οἵ {1:6 πομδε οἵ ̓ δανϊά, ον ἐμὲ ρίονγ οἵ ἐμ6 
ἱπλαδηαμίς οἵ εγμδαΐεηι, αν ποὶ ἐχοεοά ἰμαὶ οἵ ἴῃς ταβί οὗ ὑνάαϊ; 

ογ, ἴο ρυϊΐ ἰΐ ροϑὶνεϊγ, (Πδὲ [Π6 σΙοΓΥ οὗ τυγα] ΓΔ} πᾶν 6418] (Πδς 
οἵ ἴῃς οουγί δηὰ (ἢδ οαρὶϊΔ]. ΤῊ 5 νεγϑο, ἱῃογείογα, 80 ἴδ. ἴγοπὰ 

ΒΕ ΓΑΥΪΠΡ ΔΩΥ ᾿ΕΔΙΟΌΞΥ ΟΥ ῬΑΙΓ ΞΔ Π5Π ΣΡ, 5668 ἰὸ ἢᾶνε Ὀδθῃ ἴη- 
βρίγοα ὈΥ 1ῃ6 πιοβὲ σοπηθη δ ]ε ἱτηραγίδ! γ.---8. Ἡδνίηρ 105 
Θ5.Δ015Π6« ἃ Ξἰαηἀαγά, [Π6 ργορμεῖ γεϊυγῃϑ8 ἴο ἴῃ εἰν, [πὶ ΒΘ τλδῪ 

ἱτργα85 ΠΡΟ ἴῃ6 ΓΕΔ Γ ΠΟῪ τῇς ἢ ἢ πηθδη8 δγ 1ῖ. Ηδ Ῥερὶῃϑβ8 

ψ 7» διαὶ ἄαν, ἴμε οἶξ-τερεαϊεα ρῆγαϑε ὈῪ ψ ἢ ςἢ, ἴῃ [8 δηά (ῃ6 
[Ο]ονης οπαρίεγβ, 8 ΠΟῪ 5800]εςξ 15 θυ} ἱπίτοάυςοά. ΤῊΣ 
ἱπμδ ΙΔ πῖ8 οἱ [ἐγ βαίθηι ἀγα πιδᾶὰδ (ἢ βἰδγ ηρ-Ροϊηΐ ἴογ ἴῃς ἔυ- 
1Π6γ ἀδνεϊορτηθηΐ οἵ ἢἰβ8 [πΠθπ]θ. γαληυεῖ,, ἣδ 88γ5, τοῦδ ῥγοίξοί {6 

ἑπμαδμαης, ποῖ ἐππανμαμί, ὁ “εγμδαίεηι. ΟἿ. 15. 211. ̓ . ὙῊΪ5 
{πουγῇΐ 15 ηοΐ ἱποοηδίβίδηϊ 1 (δὲ οἵ (Π6 ῥγεςσεαϊηρ οσοηϊεχί, ἴοσ, 

ἃ5 Δἴ ΟΥ06 ΔρΡΡΟΔΓ8, ἴῃς ῥγοϊεςίοη δβογάδα νψ1}} θὲ οἵ ἴῃς Κὶπά τΠδῖ 

5[1Π|0 865 ΘΠΘΓΡῪ ταῖποῦ (ἤδη οησουγαροβ βυρίηθηθβθ. ὕπαάογ (ἢ6 

δρὶβ οἱ ἴ(ῃ6 ΑἸπιση ἴΠ6γῈ 111 Ὀ6 80 γε γα] ἃ γα) νθηδίϊοη, 



426 ΖΕΟΗΑΕΒΙΑΗ 

(ῃδι ἐλ τυεαξεςί σπιοηρ ἱμόηι ἐπ ἰπαὶ ἀαγ 5παὶ] δὲ ας υανίά, απά ἐμε 
λομδε οὗ αυϊὰ κε Οοά Ἑ ἈΝΕ Παυϑοη δηά οἴπογβ ἰηίογργεῖ ἐΐε 

λομδο οἵ ̓ αυϊά 85 ἃ ἀδϑἰρηδίίοῃ ἔογ ἴῃ6 σονεγηγηθηΐ δὲ [6 γα  6Π]. 

ὙΏΘΓΕ ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ 185 ἢ0 ΜΑγγδηΐ [ῸΓ 8 οἢ δὴ ἰηϊεγργείδοη ἴῃ Ρ5. 
1225, ὙΏΟΓε ἴῃς ροεῖ ἰ8 γε δ] ηρ (6 ραϑβί φίοσυ, ποῖ ἀββουίηρ τΠὰ 
Ὀγοβεηΐ οοηαϊἕοῃ, οὗ Γγιβαίεα. Οὐ ἴΠ6 οἴδοσ ἢδηά, [ἢϊ5 γείδγθηοε 
ἴο “1:6 βομδε οὗ ̓ αυϊά ἄοεβ ποῖ τηϑϑη {Πδἴ ἃ τη Γ οὗ ἴδ ἔδυ 
5111} τυ ]εά ἴῃ [υἋ4ῃ τ ἤδη {Π15 ραβϑαρο γγὰ3 ττὶτοη. [{ ἀοο5, μον- 

ανοσ, {ἰΚοὸ ν. 12, ἱπάϊςαίο ἴῃμαἱ ἢ μαὰ ἀοβοθοπάδηί(β ἰῃ Ῥαϊθϑίπο, δπὰ 
(Πδι {Π6Ὺ 511} Ομ 5η θα Πορο5 οὗ (ἢ6 τεϑβίογδίοη οἵ [6 ἀγῃδϑίγ.--- 
Αἱ ἢγϑβί β'σῃί ἴῃς δα άδαὰ ρῆγαβο, ἐζε ἐπ ἀμρεὶ οὗ Υ αἰιυεΐς δείογε 

ἐδόηι, ἸοοΚ5 {1ὸ ἃ ρὶοββ ΟΥ̓ 8016 οὔθ “"ΝῈΓῪ ͵εδ]ουβ ἴογ Ὑδπνθη,᾽» 
0, {Κὸ (ῃ6 Οτδοῖκ (τη 8] αἴοῦβ οὗ 8. 8, νὰβ8 οβοηάδδά [δὶ πηοῃ 

ϑῃουϊὰ Ρὲ σοϊηρᾶγοά ἴο ἴῃς Π εἰν; Ὀυΐ ρεγθΔΡ5 1 18 ΤΏ ΓΕΙΥ 8 δ]- 
Ἰυκίοῃ ἴο {πὸ Εχοάυ8 ἰηἰοεηἀοα τόσα οἰ Αγ ἴο ἀδῆπα (ἢ τα]δ θη 
οὗ ἴπε6 Βουβε οὗ ανὶά ἴο ἰῃς τεβί οὗ [πάδῃ. Οὐ 145. 

1. Ὁ;Ὶ ὙΠΐ8. ῥσερ. ἴῃ βΌςἢ ἃ οοῃπεςοῃ 88 ἴῃς ργεβεηΐ 5 ὑβυδ}}} σεη- 
ἀεγοά σραΐη5 οΥ σομοεγηΐηρ. Οὐ. τοῦ 7. οὗ, εἴς. Ιῃπ [85 σδ86 ποῖ ῖμο 18 

80} 8016. Τα ἔοσσωοσ τηυβὶ Ὀ6 τοὐεςιςα Ὀδοδιβα [6 ογδοὶς ἴἢδι ἕο! ονν5 
8. ἰδίην ἱπίθηάεα, ηοῖ ἴο ἀϊπίυτο, Ὀαϊ ἴο ἐποουγαχο. ΤῊς ᾿διίοσ 5 ονθῃ 

ἸΏΟΣΟ ΟὈ] ΘΟ ΟΔ0]ς Ὀδοδιβε, 88 Ἐχρἰηθὰ ἴῃ τῃς ςοϊημηδηΐβ, [ϑγϑοὶ ͵5 
οἰθδυὶν ποῖ ἴῃς 5Ξυδ]εςὶϊ οὗ ἴῃ Ὅταο]ϊε. ὙὍὨε ἱποοηστυ Ὑ ννου]ὰ ἀἰβαρροδγ 
1 ὈκῪ᾽ ττοτὰ σορίδοοὰ Όγ οὐϑνν, ἴῃς τθὰ] βυβθ)εςὶ οὗ 118 ἀπὰ τἂς ἔο]]ον- 
ἷπρ Ἑςπδρίεσβ, ἐχοορί 1.37.9; θυϊ, 848 ἴΠοΓα 5668 ἴο Ὀ6 ΠΟ Οἴδεσ ᾿δύσδηῖ ἴοσ 
(8 ομδηρς, ἰΐ 18 Ὠδοδββασυ, ὙΠ} 1ὸ Κομη πι88., ἰο βυϊθδιϊαϊο ἔοτ Ὁ» τῆς 
ὃν οὗ Μαὶ. 1τἱ δπὰ ἰγαηβίαίς ἴῃς ρῆγαϑβε (9 15γαοὶ. Αἡ δαάϊείομδὶ τοᾶϑο 
ἔοσ δἀορηρ [8͵58 τεδαϊηρ 15 ἴδ [86 {π|6 βεσε ουπὰ τνγᾶβ8 Ῥγοῦδοὶνυ βὺρ- 
Ρἰϊοὰ Ὁγ ἴδε δυῖμον οἱ ἴῃς οης ἱῃ Μδ]δοΝὶ οσ οορὶεὰ ἔτοπι ἴπς Ἰδίϊεγ.-- 
Μασίΐ ᾳυσϑίοηβ ἴα σεπυΐῃοηο88 οὗ ν." 85 ψὲ}} δ8 ἰ(ἢς Εἴἰθ, Ὀὰϊ ἢς μῖνεβ 

ὯΟ ΓΟΔϑΟη ἴοσ [ἷ8 ἀουδίβ, Ἴχοορί (δὶ 5: πλ}}8Σ δϑοσ ρου βανὸ Ὀδθη ἰη- 

ϑβεγίεα ἱπίο [Ὡς Ὀοοῖς οὗ Απῆοβ. Ηδσσο, μβονόνοσ, ἰἢ ἢς 8 οοττοςξ ἰπ δὶς 

8ΔΠΔ]γ5|5, [Ώ6Γο 15 ΠΟ ἱπρ ἴο τ ΙΓ ἢ ἴο δἰίδοῖ ςφυςἢ δῃ δϑϑυϊηρίίοη.---΄" ὈΝ)] 
ϑοιη Ππ165 οἰϑο Βεγο, θαϊ ἠοῖ οἔίεῃ, ρ]δςοςὰ δἱ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ δῃ οταςὶς. 
(. Νυ. 245. 2 5.. 231: 5. ττοἱ; Κὅ. 3: 1..--.ο)] ΤΏεβῈ ρδαγιςὶ ες, 4}} 
[γος οὗ (ποτα, τηυβὶ Ὀς σοηϑίσιεα 85 τείοσσίηρ ἴο ραϑὶ ἔτπθ. ΟἹ. οὕ, ν. 3; 

Οε5. 816,5 ὦ), πῪἸΝ ὉὉὉ0] ΜΠ Βοαΐ ἴῃς ἀτί. 85 δι] ἰη ρος) ἰδησυαρε. 
(ῦ. 15. 44" ςτιδ, εἴς, ; ΠΡ. Οη. 11, εἴς.-Οδ. η0] ϑεςοπά δες. δἴϊοσ ὃσ. Οὐ. 

Οεβ8. 1.7.5. (0ἡ, Τα ψΟσαὰ σΏΟσα ΟΘΟΙΏΣΊΟΠΪΙΥ τ68η5 ἐλγεσποϊά; Ἀδηος , 

4 Οὐ ἴδο ςουγαθο δηᾶ ργονγοβο οἱ ̓ ανί ἃ, βεα 2 9. στη 183; οἡ ἴδε ςοιηραγίβοω οὗ ἴθ Ὠουϑο οὗ 
Ῥανίά ἰο σοά, Ῥα. 83. 15. οὐ α 5. σφ, 
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πρόθυρα, Ἢ, τεῤῥεγνηεπαγε; Ὁ, Ἰδ.δ 4; Ὀυϊ τὰς ταδδηΐηρ δοιυΐ ἰ5 τοχυϊτοά 

ὈΥ ἴδε οοπῖοχί.---ΟΥϑΥ το} ΝῸ ΒεΙΡ ἴῃ υπάοτβίδηάϊηρ [5 οἴαιδα ἰ5 ἴο 
ὃς δαά ἔτοτη ἴδ Ὗτεββ., δὶς χεδὰ 88 ἔο]]ονβ: , καὶ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 
ἔσται περιοχὴ ἐπὶ ᾿Ιερουσαλήμ; ἮΝ, εὐ οἱ 7μάα εγίξ οὐείἀέομε σομίγα 

7εγωδαίει; ὦ, ᾿οδδδοὶ νον Βκ δ οῖ ἾοσιΣ Ἰλοσι ἢ , οἱ. Τε 

Βτϑὶ ἀοεβ νἱοίεποα ἰὸ Ὁ» δῃὰ βοῖὰ ἰἰ δὰ τὰς (αὐγὰ ἵζῆοσγε ἴπ6 Ὀσερ. 3. 
ΎΒε βεζοπὰ οπιῖίβ ὃν, τὰ Ὀτίηρσίηρ [15 τοπά ετίηρ ἱπίο Βδιτοοον στὰ Ὁ 
ὙΠΟὮ τεδαβ, αἷδο οἵ ἐπε ποιιβὲ οὐ συ μάσΐὶ 5λ16}} ἐδ ῥεοῤίος ὑγίηρ ὃγ υἱοίδηεε 
ἐπὶ ἰδὲ οἴερε ἰο 7εγμδαίενι. Οεῖξει, ἰο]ονίηρς Ἐ ὦ, οπιβ8. ὃν, νϊςι, Ὡς 6χ- 
ὈΪδῖῃ5, Δ Ὦδλνα Ὀδεη ἰηϑογίεα ἔοσ ἴῃ6 ρύγροβε οὗ τεσηονίηρ (ἢ οὐὈἾδο- 
ἘΟΏΔΌΪς ᾿Βουρῆί οὗ Βοϑ ΠΥ θεύνεεη ΤυἀΔῃ δηὰ Τογυβαίοη. ϑίδαθ δπὰ 

οἴδεσβ ᾶνς δαορίθα [85 νίενν, ποῖ Ἴσοῃϑίἀοσγίηρ ἴδδι ἴῃς 768 νου] 
Βασαν οδηρο ἴῃς ἰοχὶ ἴο ἀνοϊὰ δῇ ἱπίεσργεϊδοη τὶς ἢ (ΠΟῪ {Πποσηβοῖνοβ 
δοςορίοα. Μασῖϊ, ψῆο ἰ5 ἔο!]ονεὰ Ὀγ Κίξιεὶ, ομυτῦβ τυυτν Ὁ Ὅ2) δηὰ ἔοσς 
ὝΣΟΌΣ Πλὴν σάβ., σὰ ὦλο, Ηουδ., ἼΧΟ πηι, σπὰ ἐδενγα ὁμα]} δὲ α Ξίορε. 
ΤὨΐβ ἰβ βίπιρίες ἴμδη ΑΙ, Ὀυἱ ἰΐ 5 ἢοΐ πυυς ἢ τηοσα 88 .153[δοίοσγ, τεϊαἰηΐηρ, 
85 ἰΐ ἀοε5, ἴΠι6 51} 156. δηὰ ἱῃοοηβίβίδηϊ δηποιιποεσηθηΐ οὗ 8 σίρε ἀαραΐπϑὲ 

.]εγδαίει. ΤὮς ρεσβιβίθηςς οἱ [Πϊ5 αἰβιυσ ὶηρ οἰοσηθηΐ τ Δ1κ68 ἰΐ πδϑοδϑ- 
ΒΑΙῪ ἴο τερατὰ, ποῖ ΟἿΪΥ Ὁ ΟΣ Ὴν ὃν Ὅλ, θυὶϊ τς ψ8ο]ς εἰδυβ6, 85 8 
ταἰβίδ θη ρίοββ βυχρεβίεα Ὀγ 9, (ἡ ν. 4- 56. Ιῃ [18 σβδρῖοσ, 1 τηυϑῖ 6 
τειλοιηθεγοά, (ἢ6 Θῃειηΐςβ οὗ ἰἢς 7ετν8 40 ποῖ ΓΕΔ βυςςεαα ἴῃ σοδοδβίην, 
Ταυς ἢ 1655 ἰδ κίηρσ, ἴῃς οἰϊγ.-- ἼΧ3] στο, δος. ἰο ἴπ δοοδηϊυδέοῃ, σου- 

βίσυεαὰ Ὑἱ πλδν, 85 ἴξ ἰ5 ὙΠ δηοῖθοῦ ἔοσιαι οἵ ἴτε βάσηθ νεσὺ ἰῃ ΕΖ. 43. 
50 Εοβίηϑου, ψῇῆο οτα. ὃ δὰ εχρἰδίηβ ἴῃ οἵπεσ ὑσερ. 858 8ἃ 2 δςϑεμέασ, 
ἴθ ρεϊηρς (ἢς υπϊητο! σὶθ]ς βιἰδίετηθπὶς παι 7 μάσἦ «ὐὴϊ δὲ δεείερεά 
ραΐηεὶ 7εγμδαίει. ΤΟ Ἰηἱεγρσείδ ἤοῃ ἤοσε σεοοσησηθηδα σοαυΐγοβ ἰπδὲ 
ἴδε νεσῦ Ὀς σοηβίσιοα τ] ἢ ἴα τοὶ, δηα ἼΣΟΣ τὰ ἴἰς βεοοηα, ρασί οἵ 
ἴδε εἰαυδε. 

8. ΠΟΌΡΟ] ὦ, καταπατούμενον͵ ὦ, [μλ.})} -ἰ Ὀ0σὉ. Βαλίες ὦ, κὔρη; 

υϊ πειίθοῦ ἰ5 50 βίπηρὶς δπὰ εἐχργεββίνε 88 ΑΙ, ΤΉς ῥσγίς. ἤοσὲ [85 8 
ἱηοερῦνε 5εῆβε, ψὨΐοδ ΤΏΔΥ δ τερτοάυςεα ἴῃ ΕΏρ] 158 ὈΥ τοομὶὰ 17 
ΟΥ, 85 ἰὶ 15 τεῃάεσοά ἰῃ ἴΠ6 ςομλτηθηίβ, {7} οπ.--- ΤῊς ἰδἴϊοσ μα] οἵ ἴδε 
γοῖβα 15 1436 ρββϑ νεῖν Ἵχργοββοά. Νοῖβ δβϑρϑοίδ!ν γΝΩ ᾽Ὼ ὕ5, ἰπβίεδα 
οὗ ἰδς ὈΝΌΣ 9 οὗ ν. 5 ΟΣ ἴδε 3)20 ὈΌΡΠ ἢ οὗ νν. 3. 5. ὙὍῊΣ ΟἿΪΥ οἴδεσ 
Ρίδος ὝΏΟσΟ Ὁ5}) Οὐ ἴῃ [15 οὨδρίοσ ἰβ ν. "ν, φι νυν. Ου ἴδε οἵδοεσ μβδπά, 

ἴ 15 ἴὰο ἌἙμαγδοίοσίβες ἰοῦσα ἰῃ ςὮ. 14, ΏΟΓΕ ΛΚ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ Οὔςο, δηὰ 
(δὴ ἴῃ ἃ ῥϑϑβαρσα (ν. 12) ἴῃ ψὮΪΟΒ ϑουηδ τΏ55. αν Ὁ). 4. " ὈΝ)] ὥ 
δ 5 παντωκράτωρ. 80 9", νυϊ Κεπη. 130 ομ8. ἴθ 8ο]ε ρἤγαβθθ. 80 
ΚΙι.--ὐῦοῳ}] Οα τπς υβ6 οὗ τῆς δτῖ. νι τ ἀρϑῖγαςξς πουῃ8, 8ες (65.113. 
8 (), ου ἴδε νοςδ] ἰβϑδοπ ἰῃ [ἢ 8 οδϑ6, ( ε8. 15. Σ α) (4) α),.--'2}) Π2 ὕ»γ] 
Το χερυΐποησβ8 οἵ [815 οἴδυϑς ἰ5 αἰἰεϑιε, ποί ΟὨΪΥ ὈΥ (ἢς ράγδ}}ς 15. θ6- 
ἔπνεε ἰἴἰ δηά ἴδε ἢγβὶ οὗ [ἢς νεσβε, θυΐϊ ὈΥ τς οσουγτοηςς οὗ Ομ. Οὐ. 
νν. 3.2. ὁ. Οη ἴδε ἰηϊεγνεηΐηρ οἶδυβε, 566 ἴῃε σΟΙΩτ ΘΠ 5. 

δι Ὁ") ΒΑ, νοῦν. (Οὐ. 1 8. τον, ψβεσε τδν ὁοσῸΣΒ 88 ἃ βυποηγτη οὗ 
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ποθ. ὅο )ε., Νον., Μασ, Κι. Φ"- δἀἀ5 πᾶντες.---ΠἸΧΌΝ] ΤῸ τ55. 

δανα ΝΥΌΝ, ἔγοσα ΝΥ, ἴῃς τοδαϊηρσ στοργοβϑεηϊοὰ Ὀγ ὦ (εὐρήσομεν) δπὰ 
(ποῦν). [{ ἀοςβ ποῖ, βοννενοσ, 51 ἴῃς οοηϊεχί. Ναίυγα!!γ, ᾿μογείοσο, 

ΟἿ τχιβῖ χε]εςὶ ἴΠς βΒυρρεπάοη οὗ Βτά., [ῃδὶ ΠΥῸΝ 15 ΟὨΪΥ δποίμεσ ἔοστω ἔοσ 
ΝΈΟΝ; α'5οὸ οἵ δίδ., (δι ἴῃς ογί μα] 88 ΠΝΧΟΝ; δηὰ οἱ Κυὶ., [μαϊ ἴὶ τὰ 5 
νγον. Ηἰ. οοπὐεεΐατεβ ΠΣ Ν ἔοσ Ὁ πον; πο ἢ 5 ἰησεπίουβ, Ναὶ ἔατ- 
[εἰς οά. ὙἘῈΘ β8ᾶπιε οδη ὃς 544 οὗ Μασ 8 5 ΝχΌ). ὙΒΕΥ δῖὲ αἷϑὸ ὑἢ- 
ΠΟΟΕΒΘΑΤΥ, ἴῃς ΣΌΝ ΒΑΙΤΩΟΊ 565 Γ ἴῃς οοηϊοχὲ ἤδη ρμοϊηϊδα ἃς ἃ 
πουῃ ἴῃ εἰΐμες οὗ ὉνῸ ἔοστηβ, πον (᾿ὄνιξ ἢ) ἴδε ἔξειμι. οοστεβροηαϊηρ ἴο γεα 
(10. 175), ἔοσυ Ὡς ἢ ἀς Ἐ. εἰΐε5 “πορμμ]ὲ οοάϊοξ5,᾽" οὐ πον, ἴὰς τεδάϊησ 

ῥγείειτεα ΌῪ ΚΙ. δά δαορίεα ΌγῪῚ Βδεγ. ὅ8εὲ Ἠ (οοπγογίεμεμγ) δπὰ “ᾧ 
(α...). Αςο. ἴο Βδεσ ἢἰ8 Ε' 885 ἥχϑν, ρί. Ὁ], δπά "ἷβ8 Εὶ 3 υ χ ἢ 

την. Ρὶ.; δαὶ ΡΟ δΑ.ὸ ἱτπ ροβϑίῦ]ς, [6 ἰοστοσ, Ὀεσδυβο ἱἴ ἱσποσοβ τῆς ἔοστῃ 

οὗ ἴδε ον ψοσὰ [μδῖ σδῃ ὃς οοηῃδίτιεα 845 115 500]., ἴῃς ἰατεῦ θδοδυβε 8 

ἀΐγεςῖϊ ἀρρθδὶ ἴο Ὑδῆνε 15 ποῖ ςοηϑβίβίεηι ψ ἢ [ἢ6 ὅπη] ρῆγαςς ἑγομρὰ 
Υακιοεῖς ἐεὶγν Οοά,--ολῦν 55] τα, οὐ [με οἵβεσ Βδηά, ἴβοσε 15 πθοὰ οὗ 
οοτσεςίοη, ἔοσ ἴῃ6 ψοσάβ αυοϊοα τὰ οἰ θαυ Δῃ ΟΙΤῸΓ ἴογ ᾿ῦ. 80 ὦ, 
Παῖῃς, Ηουρ., ὅϑεςκ., ΕἸῦρσρο, Νεν., Οτι., Ὑε., Νον., νδη ἮἩ., εἰ αἱ.--- 

6. "55 .] Κα., 68 ἴῃ ν. ", "οὗν.  ῬΌΡΊΑ- ς. ἴο ΒΌΏΒ., α σιναίῆ, θαϊ τᾶοτγε ῥσοῦ- 
ΔΌΪ, ἴῃ νἱεῦν οὗ οὐἹϑηΐδὶ το ῃοαβ ἴῃ Βαγνεβίηρ, σταὶη ἰπ θυηαε5. Οὐ. 
Απι. 2,3 76. 931.---7}} 2] ΤῊ 8 οἰδιϑ6 15 οὗ ὑσες βεὶν ἴῃ 6 8816 σμασδοῖεσ 85 
(Ποϑ8ε ἴῃ νν. 3- 4 ψἤοϑα ΖΕ ΌΪ ΘΗ 688 15 απ ε5}οηδά, Βανίηρς Ὀοδη ας αἰδὰ ὈῪ 
ἃ Ρίουβϑ ᾿εδίουθν ἴογ (ἢ ἱπνίο Ὁ ΠΥ οὗ τὰς Ηοὶγ Οἰτγ.---οὐνϑν»2] Αςς. 
ἴο Ηουδ. ἃ οοττυριίοη οὐ οὗῶ, θυϊ [5 οπιίβδίοη ὈὉγῪ ὦ ο. νυ Αὐ :ηὰϊ- 
οδίεβ ἰπδὶ ἴἴ 18 ἃ βυῃρογβυουβ ρἷοββ ἰοὸ ΓΠΓ, 80 ἵε., Νον., Μασ, 
σΑϑδηι., ΚΙιι.--ἴ. π)ϑκ 2] 80 ὦ. Ἐά., υἱτἢ Καεηη. 30, 1:80, 85 ἰη Ὠΐϊ. οἵδ, 
ΓΝ, ΟΥὁἨΎ ἢ Κοπη, 17, 228, 85 ἴῃ 7. 2053, πγῦν 9. 50 Φ Ε' ὦ, 
Ταϊπι., [εγ., θδῖθς. Τῆς ἰάδα (ἢ οοηνεγοά 15 ἰη βαστοῦν τὶ τς οο- 
ἰοχί, ἔοτ ἴἴ 15 [ς᾽ τήδαβυτσο οὗ [υ 45 βίογυ, δῃὰ ποῖ ἴδ ἀδίο οὗ 115 δεβίονθ- 

τιεηῖ, ρουΐ ΜὨΐϊςἢ ὙΔΏν ΘΝ 15 οοησοσηοα, Οη ἴδῃς ςοηκίσυςτἊοη, 566 665. 
δ πε. 8. (ὁ) -ατὖ 1905] ΤῊΐ8 οὐ Ὁ οὖν ρθὸ (Νὰ. 178) ἰβ βιτοηροσ (μδπ 10. 
1 ροϊηΐβ, ῃοΐ ἴο ἃ τοϑ] τὶς ἢ [Ὠς 5 0)6ςῖ νου] [ογοβ.8}}, Ὀμῖ ἴο δὴ ἐνεὴξ 
ὙΠΊΟΔ [{15 8 ἀο Π]θοσγαῖα ρύυσγροβεα δη ἃ ΡΟ ΟΥ̓ ὈΥ 41} τρθϑῃβ ἴο ρσενεηῖ. Ο. 

ΜίιςοδοΙΙ, Εἡμαὶ Οορειγειοέέομς, 22 ἢ.--- ὙΥ}} [ἢ 35. Καηη. π|55. σπου ". 
--"ο᾽ Εά., νἱᾶλ ο τγ55., ὦ Ἡ αὶ ὦ, νῦν. 80 Β]6., Νεν., ΝΥ ε., Νον.--- 
στ Ὁ}}] Εά., ἢ ΦΩ (ᾧ ὕ᾽, τινγτν Γ2 ὃ; ἃ τάσὲ οοπβίγυςίίοη, 10 ταῖμος 
ἴθδη Ὁ Βείηρ' ΠοπΩτΏΟΗΪΥ υϑεα ἴο ΕΧρτεβ8 οοπιρατίβϑοη. (ὐ. Οἢ. 495, εἴς.; 
(65.815... Κι. 15086.--ϑὶ ὙΨ5] 1 οἵδ Ὁ»}.--ο2ν.}} Ἐά., τὶ ἡ τα85., ὦ Ἡ ἢ ᾧ, 
3 ν, 858 τοαυϊγοα ὉΥ 59. 850 Νεν., ὅε., Νον., Μασιΐ, Κὶὶ. ---ἰὐυϑ5)5} 
νδῃ Ἡ. βυρσχεβῖβ Ὀ 5 ]--- ΜΥΊ Ὁ}2] Νοῖ πδοθββᾶσυ, δαῖ, Ξἶπος ἰΐ δἀὰς ςεῖ- 
ἰδίῃ Ἐπ ρ 515 δηὰ ἱπήργονεβ, σαῖμοσ ἴδῃ ἀἰϊπίυτθβ, ἴῃς τγίῃτα, ΚΙ. ᾿ς 
Βασαϊν ψνασγαηϊθα ἴῃ οὐ ἰτρ ἰϊ.-τ ὉΥ12] [ἢ 20 Κοηπ. τη585. ἴἢ6 "5 ψδηῖ- 
ἷἴηρ. ΦΛΩΓ χὰ, ὡς οἶκος Δαυείδ, ἴπεὸ ἢτοί δηὰ (ῃἱγὰ οὔ ηρ ὁ δὲ οἶκος 

Δανείδ τὸὶ ΛΥῚ ΓΝ}, [σουρῃ ἰἢς ἔδυ! οὗ ἃ (στε) οοργιὶϑῖ. [1 ἰ5. ποῖ 
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δδίς, ον νου, ἰο ἰηΐοσ (μι (ἢ ἰοχὶ ου ΒΟ Ὦ [8656 τη58. ᾶτὸ Ὀ45364 τεδὰ ἴῃ 

ἴῃς ἢγβὶ οδϑὲ ὙΥῚ 22, βίηςς (ΠΟΥ 81} ἢδνε ὡς οἶκος θεοῦ, ΔΙ Πού ρὮ ἴῃς 
οτζίπαὶ Ἵδηποὶ μαᾶνα δὰ Ὀτὺν 25. ὦ πιοάϊῆεβ ὈλῦΝ) ἴῸ 7.322, 
ἢἶκδ ῥγέμοες. 

(2) Α ργεαὶ ἰαγιεπίαίο (τ ).-- ΤῸ Ῥϑορῖὶς οὗ 76γιβδίθπι, 
Ῥτοϊεοίοἃ ὈγῚ Ὑδηνθη δηὰ ἰγδηβίοιτηθα ὈΥ ἢἷ5 ϑρίγιέ, ψ1}} Ῥὲ 
βι 6 ] ΓΟΠΊΟΓΒΕ ΙῸΓ {πε ὶγ πιϑἀδοαβ, ἀη ἃ Θβρϑοΐα!!}ν ἴον (Π6Ὶγ 

οὐ] γ ἰονασὰ ἃ Ππδη16658 5. ΒΈσῈΓ [ῸΓ τποῦλ ΤΠΕΥῪ ὙΥ111 οὔϑογνο ἃ 

ΡεΠοά οὗ ροϊρῃδηΐ δη6 ὑῃίνογβϑαὶ του γηΐηρ. 
9. Τΐβ νεῦβα δἱ ἢγϑὶ βἰρῃξ βθθηβ ἴο θοϊοηρ ἰο ἴπ6 ῥγεοβαϊηρ 

Ῥδγαφταρῆ, θυΐ ἴΠ6 οοηπεοϊοη θεΐνγθθη ἴΠε ὕγο 18 ῃοΐ 80 οἷοβα ἃ5 
ταϊσΐ 6 βυρροβθά. [Ι͂ῃ ἴῃοβε νεγϑεβ ἴῃε ργορμοῖ [85 θδθῃ ἀθδ]ηρ 

τι [ἢ τοδί οηβ οἱ (ῃ6 [ετν8 ἴο [ΠεῖΓ πεῖρῃρουγβ, [6 ἘΔοιΐ65, 
ἹΜοδρθὶίοβ, οἷο. Ηδ ποῦν, 85 ϑοηδ οὔδ ὑπάοσγίοοκ ἴο ἀο ἴοσ Ὠΐπὶ ἰῇ 

γ. ὅ, σῖνεϑβ (6 τοϑήδυγ ἃ σ᾽ πιρϑε οὗ ἃ ἰάγρεγ που, [{ 18 0 ἸΟΏΡΕΓ 

“186 ΡΕΟρΡΪ68 γουηά,᾽᾽ Ρυΐ, 85 ἴῃ «ἢ. 14, αἱΐ ἐδ παίΐομιδ, ῇοϑα [αΐα 

Βα ἀεϑογῖρεβ. Η15 οδ]εςΐ 18 ἴο βίγηίμθη [Π6 δβϑύγαηςς ΔΙγεδα νυ 

αἴνεη ἷ8 Ρϑορῖε ἰμἱὶ Ὑδην ἢ ψ}}}} ρσγοίεςοι ποθ. Ηδ ἢ 85 5414 [πα 

(πεῖν Οοὐ 11} γίνε ἴΠδτὰ 1Π6 πηδϑίοσΥ ον γ {πε ὶγ ποῖσῃθουτβ; ἢδ 

μποῦν Ρυ 8 ἰηΐο (6 πιουῖῃ οἱ Ὑδῆνε (ῃ6 ἀδοϊαγαίίοη, 7 τοὐ δεεὰ 

ἰο ἀεείγογ αἱϊ ἐδ: παϊίοης ἐπα σον ἀραΐηδὶ . ἐγδαίφηι, ἰμαἱ 15, ρυη- 

15} ψ ἢ ἀδβιγυς 0 ΔΩ πδίίοη, ΠΘΔΓ ΟΥ ἴα, 5π14}} οὕ στεοϑδί, (Παΐ δἷ- 

ἰεταρίβ 8ῃ δἰΐδοκ ὕροὴ ἴμε Ηοὶ]γ Οἰἴγ. ΤῊ 18 ομδ 8146 οὗ ἴΠ6 τηδῖ- 

ἴεγ. ὙΠΟΓα 15 ποίμογ, δηά 1 158 (15 Ἰατίεγ ἴο ψἷς ἢ [Π6 Ῥγορμοῖ 

εἶνεϑ ποδί ῥγοϊαΐμεποθ. ΤὨδ ΚΟΥ͂ ἴο 8 τηϑδηΐηρ 18 ἰουηά ἴῃ ἴῃ6 

[πουρδὶ [Παἱ “τῆς σοοάῃο685 οὗ σοά Ἰεδάει ἰο τερεηΐδηςς,᾽" ψῃ]οἢ 

ἷς ἃ ἰανουγίίε τὶ ΕΖεκΙοὶ. ΤΉυΐυ5, ἰῃ 2025 6 τηδῖκε8 Ὑδῇνεἢ 88 Υ, 
“ΦΤΉΘΥ 5141] δᾶ (Πεἷγ 5ῃδτηβ,᾽ γεα]156 {πεῖν [41 {Π|655η.6 58, “τ ΏΘη 

{ΠΥ ἀνε }] βδέεὶν ἴῃ (μεν Ἰδηά, 1 ἢ ποπα ἴο ἰογτηγ." Ἐ 

10. Το δεβίοντωεηΐ οὗ ρεᾶςα δη ἃ βδουγι 15 ηοΐ (86 ΟὨΪΥ͂ ΤΠ6 ΔῈ 8 

(δαὶ δῆτ ἢ ΡΌΓΡΟΞΕΒ ἴο ΘΠ Ρ]ΟΥ̓͂ ἰο σὔδηρα ἴῃ Βοαγίβ οὗ ἢΪ5 ὑΡθορὶδ. 

ΤῊΣ ορεγαίίοῃ οὗ μἷ8 ϑρίγίὶ 18 ἀποίμεσ. Οὐ. ΕΖ. 3655 '᾿, Νον, [ῃ6 
ἔγυϊί5 οὗ ἴῃ ΘΡΙΓ ἀγα ναγίουβ. Ηδγο, σθεγε 1 15 ρουγεα Μὸν ἐδ 

μομδε οἵ Πανίά απὦ ὠῤοη ἱμὸ ἱμμαδίαρς οἵ “εγμδαίεηι, ᾿ξ 15. ο4116ἀ 

86 δρίγί οὐ εἰπάπεος σπὰ ἐπίγεαίγ. ΟἹ. 15. τι. ὙΠΕῈ ποχὰ τεῃ- 

4 Κιδειζεςπιδι πιδῖκεβ [με βυδύεςϊ ἴῃ (Π|8 ραβεαρε (86 Βεδίδεη, μυὶ ἔγοπι 16 8. 201. 6531. 

(ει ἰ5 εἰεας ἴῃδι ἰΐ ἰ6 15γϑεὶ, 80 Ἐιτ., Οἵ., Του, εἰ αἱ. 
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ἀεγοα ζέμαμε55 18 υϑ0}}}ν ἰγδηβϑιδίθα ργάζέ, διὰ, βηςσε ἴῃ6 στδἼς οὗ 
ἴΠ6 Β.Ρ]6 18 οἰϊεηοϑβί ἴῃ6 στᾶςε οὗ σοί, β8οῖὴε ἢδνε ἰηΐογγεὰ δαὶ Ἰΐ 

τουδὶ 6 30 ἰῃ (ἢ]5 ἰηβίδηςθε. ὙΏΠΟΓΟ 18, ΠΟΤΟνΟΓ, ἃ στᾶςα οὗ πλδθῃ 

(σῃ. 3077), δηά, βἰηοα ἴῃς πογὰ 18 βεγα δϑϑοοίδίθα τὶς ὀρέγεαίγ, 
ὙΠΙΟΝ 15 ΡΓΟΡΕΙΙΥ ῥγεαϊοδίθα ΟὨΪΥ οἵ μυπΊδη 5:0] οἴ5, 1 56 6 15 ἔδὶγ 
ἴο ἰηἴογ (παῖ [6 ρστδοδ ογ Κἰ πάη 685 ἰὴ αυοϑίοῃ 15 [δ οὗ ἴῃ 6 ΡΘΟρ]α 
οὗ [Θγιιβδ]ο. ὙΤῊΘ ᾿πουρλϊί, ἱπεγείογε, 15 [ῃδὲ (η6 ΘρΙϊ ψ}1}} ῥρσο- 

ἄτποε ἴῃ ἴΠ ΡΘΓΒΟῚ 8 δηθὰ ἃ Κίηη688 οἱ ἀϊΒροβ ὕοῃ δη4 ἃ τὰ] Π.6 55 
οὗ δἰϊυάς ὈΥ τ Πο ἢ (ΠΟΥ ἤᾶνε ποί (8 [ΔΓ Ὀεδη Ἑπδγδοίογϑθά. 
Τονδγὰ που Ὁῃα Δηϑνεσ ἰο [5 αυπαϑίίοῃ 18 ἑουπα ἴῃ ἴῃ πεχί 

εἴδυβε, το ἢ ἀβο θ68 [πὸ ἢγϑί δεῖ ρτονίηρ οὐ οὗ (ἢ1]5 οπμαηρθὰ 
σμδγδοίοσ. 1ὲ βᾶγϑβ, ἐμόν ὁλαΐ σομοίδεν δὲρε τὐλοηι ἐλεν ῥὲεγοεά. 
Το ρῥίδγοβ 18 βεῃεγα! νυ ἴο ρυΐ ἴο ἀδαίῃ. Οὐ. 1:2 70. ο΄. [{ ἰ5 
ῃδίυγα!ὶ, ᾿Ππεγείογο, ἴο ἰηΐογ [δὶ [ἢ6 οηδ ῥἱογοθα 18 ἤδσὲ ἃ νἱςγα οὗ 
ΡΟΡυΪΑγ αἰ ϑρ᾽θαϑυσγα οὐ ῃοϑε [δίς ἴῃ6 [6ν8 Πἱρἢ δηᾷᾶ ἰονν γ7}}} οὔς 
ἀδγ ὈδῈ πιονδά ἴο γεβεςῖΐ, δηὰ [Πδ Ὀδοδυ5ε ἴῃς αἰ5}}Κ6 δῃ ἃ ΒΑ γΞἢ 655 
(Πδἴ οηςς τυϊεα Πανὸ σίνεη ρΪδος ἴο {πεῖ γ ορροβὶίεβ. ὙΤῊδ ἰάθη 
οἵ [ῃ6 τηδγίγτ ἰΐ 15 αἰ συ ἴο ἀείεγτηῖηθ. ὍΣ Οἱ 6Γ ὀχερεῖθβ σθη- 
ΘΓΔΙΠΥ 566 ἰηῃ ἷη) [6 Μεββϑίδῃῆ. ὙΠοϑο ψη0 δαορῖ [138 νίονν, ῃον- 
ΘΡΟΓ, ΟνοσοοκΚ ἃ ροϊηΐ οὗ στεδί προγίδηοα, παν, ἰδὲ ψ ὮΠῸ τῃ6 

ευβίοη οὗ πε βρίγὶϊ δῃπὰ {πῸ οϑεςϊ ργοάδυςοα ὈΥ ἱξ τὲ δου ν 
ἔυΐζαυγε, (ἢ δοί οἵ ρΡἱογοίηρ [Π6 ὩΔ116]685 νἹοπι ὈοΪοηρ5 ἰο [6 ραϑί. 
ΤῊΪ5 68} 1ἢῃδἴ [ῃ6 οη6 Ρἱογοθα 15 ηοΐ ἴῃς Μεβϑίδῃ, τ Βοϑε δανοηΐ, 

811 ψ}1}} ἄστεα, νγᾶβ8 511] [αἴὰγε ἤθη ἴΠ656 τογὰβ αγα ττὶτεη, Ραΐ 
8016 Οὴδ ἯΠ0 Ὠδά δ[ (6 {ΠΠ|6 ΔΓΕ αΥ ϑυογοα στηδγίγγάομμ. [{ 5 
Θδϑῖδγ ἰο δϑίδ Ὁ]15} [18 ροϊπί [ῃ8η ἴο ρὸ {γίμογ ἰῃ [ἴῃ6 58πη6 αἶγες- 

(οη, ἔογ, ἤθη ἴῃς δἰϊεπιρί 18 τηδάδ ἴο Πηὰ δὴ ἱπαϊνίάυ4], (ἢς νἱς- 

Ἐπὶ οὗ ρορυ αῦ ραβϑίοῃ, γοβα ἀδδίἢ [ἢ6 ργορῃεὶ ψουἹά ὄχρεςὶ ἰο 
866 ὉΠΙΨΟΓΘΔΙΥ Ἰατηοηίοα, [Π6 ᾿ΠαΌΣΓΕΓ ἰοαγὴ5 [Πδὶ ἢΠ6 Πδ85 Γαϊϑοά 8. 

αυεπίοη ἴογ Ὡς ἢ οχίδηϊ ἢ ϑίοσΥ 85 ΠΟ Δῆϑεγ. Ζεομαγίδῃ, (ἢ 6 
80η οἱ 76Ποϊάα, ρυΐ ἴο ἀθαῖἢ ὈΥ ογάεγ οἵ Κίῃρ 7 δϑῃ, ἡ Ὁτίδῃ, (Π 6 
80ῃ οἱ Θῃεπηαίδῃ, (6 ῥσορπεῖ ψῆο βυβεγοά υηάογ [ἐποϊδκίην, ζ δὰ 
Οδεάιδη, [Π6 ψονοῦηοῦ ΓοδοΠΟΓΟΌΒΙΥ τηυγάεγοα ΌὈΥ 15Ώῃπ186] οὗ (ἢ 6 
866 ἃ τΟγδ] δέίεσ [ἢς ονεσίΓΟΥ οἱ ἴπε αν άϊς ἀγηδϑίγᾷ τε 4]} ἴοο 

Νὴ ]ε. 31:9 (ἢ ἐπίγεδῖν ἰ5 οὶ ὉΥ ὙδΔΌΝε;, ὈυΣ ὈΥ (πε ρῬεορὶς ἢς ἰ5 ἰεδιϊησφ. Ορ. Βυ,, 
νὯο ἔος ὉΠ τοδα ὈΝΟΤΣ,, οονεοίαιέον. 

160]. 2 Ὁ. 2258. Σ 6]. 76. χο8. ξ (. ]ς. 4αιἴ6.. 
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Γοπηοΐδ; Τογοσ 8ἢ 4190, οὗ ἴΠ 6 ΠΊΔΠΠΟΓ οὗ Ώοβε ἀδδίῃ [Πογὰ 18 ηο 

ΓΟ Δ 0]6 ἰηἰοττηδίίΐοη. Τῆς ϑεοοηάα οδ]οοοη [0145 ἰῃ ἴδ ολ56 οἵ 
ΖεγθΡΑΡθΕΙ, ἰῃ 5ρ1ἴ6 οὗ 56111π᾿8 δἰϊοιηρί ἴο ἸΔΘΠΕΠΥ Ηἷπηὶ ἢ [86 
ϑεγνδηΐ οὗ Ὑδυνεῃ. πάον ἴῃς οεἰγουμηβίδηοοϑ ΔῊῪ οΪδυ510]8 
βισρεϑέοη 158 εἰ οοσθ. Οηε οὗ ἴδε πιοϑβί αἰἰγαςῦναε 18 [Πδἰ ἴῃς οὔ- 
Ϊεςΐ οὗ οοπϑἰἀογδίίοη ἴῃ ἴῃ εἶδιι86 φυοίοα 15 ηοΐ ἃ βίηρίε υπέογίυηδί6 

ἱπάϊν!ἀυ], Ὀπὲ ἃ σοηϑι᾽ ἀθγα Ὁ ]6 πυροῦ οὗ σΟΟΪΥ Ῥεγϑοβ 0 Πᾶνα 
Ρεγ3η6α ΒΥ νἱοΐδηςθ. ΤῊ5 ἰηἰογργείδιοι 18 ἰανουγοα ὈΥ ἴΠ6 5ἰγἱκ- 
ἴῃς Κοηε85 θεῦγθοη [Π6 5ἰ[Δίοη μαγα οὐ ΠΠπθα δπὰ (πᾶὶ ρογίγαγοα 
ἰη 15. ςλδ-ς212, ψῇογα ἴῃς ἰογὰὶ] γειηηδηΐ οὗ [5γδε] 15 γεργεβεηϊεα ΌΥ 
(6 ϑεγνδηί οἵ δῆσεῃ. Ῥογῃδρϑ ἴΠ6 ὁη6 ΠΕΙΓδ ῥἱδγοθα γργθβϑηΐβ 
(ῃοϑ6ὲ ψῆο ἰονψαγὰ (Β6 οηὰ οὗ ἴμε Ῥεγβίδηῃ ρεγ]οα θοσὲ ἴῃ γεαργοδοῖθβ 
οἵ (ἢ ΓΕρτοδοΒεῖβ οὗ Ὑδανεἢ δηα ΒΏΔΙΪ βμθα (Ποῖγ Ὀ]Ϊοοά ἴῃ ἢΐ5 
οδυ86. Ῥογῆδρ8, μβόνενεσ, (ἢ 6 δυίμογ οὗ (18 ἀἰ συ ράββασα ἴοοξκ 
(86 ϑεγνδηΐ οἱ Ὑδνθῃ ἰῃ ϑοοοπὰ 59] 8ῃ ἴογ ἃ ἢἰϊβίογςδὶ ἤρυγε, 
οἴμοσγνίϑε πδηλεἶθβ8, το δὰ αἀἰεδα ἃ τηλγίγτ᾽ 5 ἀθαίῃ. Τ}18 18 ὑγο- 
εἶϑοὶν τ ῆδί τγὰβ ἄοπῃε ὈῪ ἰδίεσ [εὐν8, τ ὴο 0411 Ηἷπὶ ““Μαεβϑίδῃ [ἢ6 
80η οὗ [5601 δῃὰ γεργεϑεηΐ ἢἷπὶ 85 ἴΠ:6 ἔογογυπηοσ οὗ ἴ[Π6 στδδίεγ 

800 οὗ αν. ΕἸΏΔΙΪΥ,---ηά [ἢ]5 15 αν θη ΠΊΟΓα ἴο ἴΠ6 ροϊηΐ,--ἰΠ 6 Ὁ 
5ΔΥ (μαΐ ΒΘ 18 δἱ ἴηΠ6 884Ππ|6 {{π|6 ἴΠ6 5 Βεγοῦ ἴῃ (ἢ6 ρᾷββαρα ΠΟΥ͂ 
ὑπάογ οοηϑἰἀογδοη. Ζ ΤῊΣ ῥγορμεῖ ργϑάϊςοίϑ πδὶ [086 το ΟΓῈ 
Γοβροηϑῦ ας ἴογ ἴἰΠ6 ογίπηθ Τοοπηηλ θα, οτ (πεῖς ἀδβοθηἀδηῖβ, ψ]}]} 
ὈΪΟΣΙΥ τερεηΐ δηα Ἰδιηθηΐ ἰΐ, υϑίηρ ὕνο ὙΘΓῪ 5 ΓΟ ρ δἰγη 68 ἴο 
{Πυβίταίε ἴῃς Ροΐζηϑηςοῦ οὗ {Πεῖγ ϑοῖτον. ΤἼδγ 51αὶϊ ἰανιθμ 70 
λμῖηι, Ὦ6 5408, α5 ὁομ6 ἰαγνιομίοί 707 απ ομῖγ δοη, σμά ἐμόν 5παϊ ργίευς 
ἴῶν δὸὺνι α5 ομὲ ργίξυοί, 707 {1:6 βγείνδογηβ. Τὶ 18. ΟὨΪΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 

ΓΕΟΔ]] [Π6 δάροιη688 οἱ ἴπΠε ΗδΌγοννβ ἰοῦ οβϑρυη, Θϑρθοΐδ! } 8008, 
ἴο τοδ]ῖϑα ἰῃ6 ἰογοδξαη685 οὗ ἴ(ῃ686 ἤρυτεβ. ΟΥ. Οη. 15.285: 2) Κ. 
4,5. εἴς. 

11. ὙΠογα ἰ5 ἃ [ηἰγὰ σοπιραγίϑου, 7» ἐπαἱ ἄαγ, ἰὶ τυ 8, ργεαὶ ὁμαὶϊὶ 

δε ἐΐ6 ἰαηιοπαίίοη ἐπ “εγμδαΐεηι; ἰκε {6 ἰανισμίαδοη οὗ Η αὐαάγί»»- 
γμιοη ἐπ ἰδέ Ρίαῖη οὐὗὁἨ Μερίἀάἀο. Τῆς ΡΙαίῃ οἱ Μερίά4ο, δοοογαΐηρσ 
ἴο 2 Κ. 289 ἴ-, νγὰβ ἴῃ βοθηβ οἵ ἴδε Ὀδι]6 θεΐνεθη ἴῃς 7ενν8 δηὰ 
(ῃς Ἐσγρίδηϑβ ἱπ της Κίηρ [οβίδῃ Ἰοβὲ ἢ15 16. ὙΠδ ΟΒγοηΐοϊογ 

ΘηΪαγσεβ Ὁροὴ ἴῃ 5ίογυ, βαγίηρ (μδὲ “411 ΤυἀΔῃ ἀπά [6γιιβδίθτι 

τηουγηο ἴογ οβ},᾽ (μδί, ἱπάεθα, “7 γε δ ἰδπηθηϊοα ἴον 

4 Ζωπδῥαδεῖ, 114 |. 1 Μεῦες, ΑΡΤ., “46. 2:6]. ΔΕ., ἈΔ., ΚΙ. οἱ αἱ. 
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7οϑίδι,᾽" δηὰ “" 411 [ῃ6 πηγαῖα δηά ἔδπμδὶε ϑρεγβθ βρᾶῖε οἵ" μἷπὶ ““"Ἷπ 
{πεῖν Ἰαπηοη δ οη5 ἰο᾽" 5 “ἀδγ.᾽ ΤὍῇθ ουβίοῃι τηδὺ ἢᾶνα οου- 
πυρὰ υπῈ}]} 1815 ραβϑαρὲ νγᾶβ τὶ. 1 ποῖ, ἴΠεγὰ ννᾶβ ἴ86 (γδάϊ- 
ἄοῃ ρῥγεϑοσνοα ὈΥ ἴπ6 ΟΠ γοηΐοϊογ ἴο ϑυρρεϑὲ ἴΠ6 8]1υ5ἷοη ἀπά ἰο Ὀε 
βυρροϑίοα ΕΥ̓ ἴδ τπηορηοη οὗ Μορίἄο. Αἱ δὴν γαΐβ 1ΐ ἢδ5 δἴτυδυβ 
θδεη [86 ργενα]ἕηρ ορὶπίοη (ἢδΐ ἰη ἴῃ6 ψογά8 αυοίοα [ἢ ττίϊοσ νγᾶβ 
ΤοΙοστίηρ ἴο (ῃ6 ἰπίοη86 Δηα υηΐνοΓβ8] στίοί οσοδβίοπδα Ὀγ 1ἴῃ6 ἀφίῃ 
οἵ [ῃ6 σοοὰ Κίηγ. ὙὍΤῊ]5 15 ἴΠ6 ἜΧχργϑβδ ἰθδορίηρ οἱ (ῃ6 Ταγρυμ δηὰ 
τε ϑγτγίδς ψεγβίοη, (ἢ ἰδοῦ ϑυ Ὀ5Ε απ “1Π6 βοὴ οἵ Απιοπ᾿᾽" ἴογ 
186 παηιο σὐἀσάγημηιο. 7εἜγοΐὴθ δάορίβ ἴΠε β8πη6 ἰηϊεγργείδοη, 

οχρίαἰπίηρ (μαὲ Ηδαδατγιπηπλοη τνὰ8 ἃ ρΐδοθ, μοί ἴδ ἔγομῃ δηοίθηϊ 

7εΖγεοὶ, τ ἢ] ἢ ἴῃ ἢἷ5 ἀΔΥ τννὰ5 ςδ]]οὰ Μαχίπηδηορο 5; δηα τ ΔΩΥ 
οἴδεγβ ἢᾶνα [Ὁ] ονσεὰ ἢ18 ἐχδιηρῖθ. [{ μψὰϑ ἰἀθη το ὈΥ νη ἀ6 
γε εἿ τἱ “ἃ 51π18}} ν]]Παρα ο4116ὰ Ευπιδηὶ ἀρουΐ ἰῃγεθ- αυδγίεγβ 
οὗ δὴ δου βου οἱ Μερίάάο;,᾽ ἀουθί168558 (6 Ευπητηδηθῇ οὗ ἰδίογ 
ΤΆΔ Ρ5, ΜΏ1ΟΝ 15 ἰοοαίοα ἀρουξ ἔουγ Π11165 δου ἢ -οαϑὶ οἵ 1,677], πὲ 
15, Μερίἀἀο. Ασοοοτγαϊΐηρ ἰο (Ομ οΥ 1ΐ 5 βανθη δηά ἃ ἰουγίῃ πλ}165 
ἔτοιῃ Ζογίη, ἴῃ 816 οἵ δηοϊθηΐ [6Ζγθοὶ. ϑοπλα πηοάδγῃ Ξοῃοἶδγβ πη 

ἴη Ηδαδαγσηοη, ποΐ ἃ ἱοροργδρῃϊοδὶ ἀδίαι!, αὶ δηοίποῦ ἢΔΠὶ6Ὲ 

ἴος 6 Βαργυγοηΐδη ροὰ ΤδιμιζΖ, ἰῃς ατεεκ Αἀοηΐδ, ἴῃ 6 δηη]- 
ΨΟΓΒΑΓΥ οὗ ψῇοϑβε ἀθδαίῃ γγὰ5 ορϑεγνεα ἃ5 ἃ ἀδῪὺ οἱ ἰατηθηίδοη. Οὐ. 
ἘΖ. 83. Τῆυ Ηἰϊζὶρ, [Ἔγοιχίαϑ ὃ δηὰ οἴμογβ, τα }]6 ΟΠογα πδίη- 
ἰΔἴη5 ἰδαΐϊ (6 πδηηθ 15 ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ Ἑςοσγυρίίοη οὗ Ταιησηυζαάοη ἘΞ 

ΤῊΘ ἴοστησσ οὗ 6586 σοῃ͵δοίυγεβ ἢ85 θθδη γοξιϊοα ὈΥ Βαια 551,77 

ἴῃς Ἰαιίεν 18 ἴοο δΌ  ΓΑΓΥ ἴο τεχυΐγα γοξυϊδίοη. [{ 15 ρσγοῦθδῦ]α 
(δὲ ποὲίμοῦ οὗ ἱμϑῖὰ ψουἹὰ ἤᾶνε θδθη ϑιιρροϑίοα δὰ 115 δυῖπογ 
ἄυγ οομϑίἀογεα (μ6 ἔδεΐ [ῃδὲ (ἢ6 τηουγηΐηρ ἴογ Τδιήσηι τγὰ5 ποῖ 
τοαὶ, θυ ποι ουβ, δπὰ ἰμδΐ ἰΠεγείογε ἴἢογα σου Ὀ6 Π1||6 ἔογοσ 

πῃ ἃ οομραγίβοῃ ἰῃ Μηϊο [ἴ 'ττὰ8 τευ ]θά. ὙΒΘσῈ ͵8 πο βϑογίοιις 
οδ]εςξοη ἰο [ἢ Θαγ] 6 γ νἱενν ἴῃ ἴῃ ἴοττῃ ἰῃ Ὡς ἢ 1ξ 15 ρυ  Ὁγ Βαυ- 
ἀἰς5ἴη, ψἢο ἱπίοεγργείβ ἴῃ 6 Ἔχργεϑϑίοη “ψε ἰαημοημσοη οἡὁἨ Η αὐαάνη- 
05, ἃ5 τηορδηΐηρ [ῃ6 ἀςπηοηϑίγαιϊοη ΕΥ̓ τ ΠΪοΣ ἴῃ6 [εν Ἔχργοβϑοὰ 
(Βεῖγ γτίεῖ, ποΐ αἱ Ηδαδαγιησηοη, ΠΌγΕνῈΓ 1 ταν Πᾶνα Ὀδθη, θυϊ 

41: τεδάς, “1ἷκε δε τωουγίης οὐ ΑΒΔΡ, βοὴ οὗ Οἰητὶ, νδοι; Ἡδάδάτί τοῦ, δοῦ οἱ Τοῦὺ- 
τί οη δεν, δηά κε ἴδε τοουτηϊης οἱ ]οκἶδα, ὁδοῦ οὗ Ατροῦ, νδοῃ ῬὨδιδοῖ κἷον ἴα ἰδ Ῥ] ἰῃ 
οἱ Μερὶἀο." 

Τ ϑυννία ανὰ Ῥαϊοειέμα, ἷ, 355. Φ Τενὶ Ζέϊ6, ἱ, τ20. 8ΑΤ, τἱ3. 
4 (. ΕΒ. ετι, Ἡοδούνὶ μμοΉ. ΤΊ διωόόον, ἱ, τος -. 
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ΟΥ̓ΟΓ [86 ἱγτοραγδῦϊε ͵ο85 ἴῃ 6} [Βογὰ βιβεγοα.".---12. ΤΉ Ἰατηοηία- 
ἴοη Μ0}}} ποῖ ΟὨΪΥ Ῥὲ διζίεγ, θυΐ υμΐνετβα!. ΤῊ8 ἰουρμξ 15 6χ- 

ὈΓοβϑοά ὈΥ (6 τηοϊῃποά οὗ δῃυπιογαοη, Ὡς, Ὠονγονεγ, 18 οί σἂγ- 

το Ὀεγοηά ἃ οογίδίη ᾿π|]. ΕἾΓΒΕ οουηθϑ (ἢ6 φσϑηθσγαὶ ϑἰδίοιηδηΐ 
ἰῃδι ἐλε ἰαπᾶ Ξ«μαὶϊ γτιοιγη εαοσὴς Κα») ὃν ἐμεριδεῖυες. Τῆς ἴδῃ} 
15 (ῃ6 Ἰαγρεϑί αἰν!ϑίοη παιηθὰ θδοδυϑε ἰῃ6 διιίΐίδοῦ οομῆῃθ5 ἢ:ηΊ56} 

ἰο 1ἢςε ἰοττίίοσυ οἱ [.Ἃ4Δἢ. ΗἨδΐδ Ὀγίηρβ [Π6 ἴδῃ} 1165 ἰοσυγασγὰ Ομ 6 
αἰΐζογ δηποίδοσ, ηοΐ, ἃ5 ἮΝ Ὸ ἸΠδυβθη ἱπλαρῖπ65, ἴγοπ ἃ οηΠ 685 [ΟΓ 

ΡΓοσΘϑϑίοῃ5 δηὰ σογαΠΊ ηἾ65, Ὀυΐ ἴοσ [ἢ6 ρυγροβα οὗ γεϊῃηζογοίησ 

(86 (δουρῃῖ (Πΐ ὨεῈ Ὑ]5Π65 ἴο σοῆνευ. ΤΉΘΥ Μ0|11 411} Ἰοΐῃ ἱπ ἴῃς 
ἰατηθηίδιίίοη Ὀδοδῖιϑε θδοῖ οἱ (6 πὶ γὙ71}}} ἤᾶνα ρεου δῦ γεαϑοη ἴογ 
τιουΓηΐηρ. [πάροα, ἴῃ ἐΐδ πομδο οὗ αυϊά, ἴῃς ἤγϑῖ ἴῃ γδῃκ δηὰ ἱπη- 
Ρογίδῃοε, δηά ἴῃ 8}1 ἰΠ6 οἴἢεῦβ ἃ5 νν8]]}, ἐδιεὶν τυοριθης Ὑ71}1 Ἰατηθηΐ ὃν 
ἐμορηιδεῖυεΣ. ΤὮΣ βϑοοηά [ΠΥ ἴο γαοεῖνε πηθη τοι 15 ἐς κοιδε οὗ 
ΜΝαίλκαπ. ὙΏΟΓΟ 15 ΠΟ ΤΏ684}8 οὗ ΘΕ γἱηρ ΠὮ οογίδ ΠΥ [86 Ποδά 
οὗ 15 απιῖγ, Ὀὰὲ 5ηςο, ἰῃ [86 ποχί νϑῦϑα, [(Π6 Ὡδιὴθ [,οΥ] 15 [οἹ]- 

Ἰονγοὰ ΌΥ δποίμογ ἔγοπι (86 ρεποδίορυ οὗ ἰῃ6 ΡΥ ΒΥ {Π|Ρε, 1 15 ποῖ 
ἸΩΡΓΟΌΔΌΪΕ (μὲ (6 Ναίῃδῃ οἱ [Π15 ραββϑαρθ 15 ἴῃς βοὴ οὗ Ὠανιὰ οἵ 

(δαΐῖ πᾶπηὲ. (. 2 5. ς.1--.18. ΤΈς ρῥγίεβίβ πγυβί ἤανα υηϊίοὰ τ] ἢ 
(ὃς ῥγίῃοεϑβ δραϊηϑὶ ἰῃ6 τηδγίγτ, οθνοσ ἢῈ τνᾶ8, ἃ5 ἰΠΕΥ ἤΉ ΔΙ αἰὰ 
πὶ ἴα ολ56 οὗ [γεπιίδῃ. Οὐ. 37} 218... Αἴ δΔὴγ ταίϑ, ἐψὲ Καηρηῖν οἵ 
ἐδε μομδο οἵ 1,ευὶ ν᾿} θῈ διηοὴρ (86 ΤἸηουΓηογβ, δηά (δὶ ἴῃ 81] 118 

Ὀγδηςῇ65; ἴογ (818 Θ66 18 ἴο ΡῈ ψψῇῆδί (86 διυῖθοσ τρθδῃβ ὈΥ δα αάϊΐηρ 
μὲ 7αἠ»εῖΐν οἵ {6 διέηνμος, [ἢ15 (ἀυ}]γ Βεΐπρ, δοοογάϊπρ ἰο Νὰ. 45), 
δηοηρ (ἢ6 ἀοβοοηάδηϊβ οὗ (σογβῆομῃ, (ἢ εἰἀδβὲ ϑοὴ οἱ [κυ]. ἊΑἱ- 
ἰοητἶοη 45 ΔΙγεδαν Ὀδθῃ οδ θα ἰο ἰῃ6 εἰρηίΐίβοδηος οἵ [6 τοϊδίίοῃ 
δεῦοθῃ ἰῃ6 {Π|Ρ65 οὗ αν δηὰ 1κενὶ 848 ἤοσε ργεβοηϊθά. (. 
Ρ. 258. 1 πα ϊοαίεβ (μι (86 ράβϑαρε Ῥοϊοῃρβ ἴο ἃ σοπηραγδίίνοὶ Υ 

δίς ἀδίε. ὅε6 16. 32. 3: δ5 οοπηρατοὰ ψῖῖ 2 .---14, ΤῊΣ 
ΠΔΙΏ65 ΘηπΠπλογαίθα Γαργαβοηΐ ἰἢ6 συ] ]πρ οἶ45965, 80 πόσὰ ἀουβί- 
6558 ἴΆΓΡΘΙΥ Γαϑροη310]6, 845 ἴῃ ἴἰῃ6 οδ56 οὗ (ἢς ρεγθοουζίοη οὗ [6γὸ- 

ΠγΐΔ ἢ, ἴογ (ἢ6 ουΐγζαζε πον ἰαηοηίοα. Τῆδ τγεβί, ἤοννενοσ, σδηηοΐ 

ἴᾶνα Ὀ6θ συ] 655. ὙΠΟΥ τϊρῃΐ ἢᾶνα Ῥδθη ᾿ἰπίγοάιοοα δοςογάϊηρ 
ἴο (πεῖν [84π|}1}165, θυΐ, 1ξ [86 1588 Πδα θεδθῃ ψτγεϑῖν Ἰεησιπεηρὰ, ἱΐ 
νοῦ μάνα ἀείεδίοα (86 δυϊῃοτ᾽ 5 ρυγροβο. Ηἶδ ἱμεγεΐοσε ουΐϑ 1 

4 ξς,νδέον, ἷ, 2το }. 

{ Οἰδεσε ἰφεθηγ δἴτ τὶ ἢ Ναίδδα (δ ρεορδες. 80 7εῖ., Κδ., Ῥτεβ., Βτά., εἰ σζ. 
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βῃῃοτί αἱ [ἢ ϊ5 ροἱῃΐ, ΟὨἹΥ δαάϊηρ ΕΥ̓͂ ΝΑΥ οἱ βυπητηδέοηῃ, αὐ ἐδ 7ζαν- 
ἡ ἶος “πα! αγε ἰε7|, εαοῖ  αηΐν ὃν ἱποριδεῖυες, απ ἐμεὶνγ ιυονεδη ὃγ 

ἐμονεδείυές. 

9. Ιῃ τ}ἷ5 σμδρίοσ ἴῃς οπογηΐοβ οὗ ἴμς 71ἐν δανα Ὀεεη (Ποῖγ σοη]ς 
ὨοΙΡουΓα, δηὰ μανα Ὀδδη 8116 ὈΌΡΠ; Ἔχοορῖ ἰῃ ν. ὃ, ὑεῖς ἴῃς [δεῖ 

οἶδυβε νγὰ5 ὑσχοῃηουηοξὰ ἃ ρίοβα, Ὀεσδυβε ἰἰ ἀενίαἰεα ἰη ὈοΓδ τεβρεςῖβ ἔσουῃ 
ἴῃς οοηίεχί. Ὅδα γϑουσσγθηοα οὗ ὈΝῺΠ ΠδΔΙΌΓΑΙΙΥ τδῖκοα μα δυβροςῖ δῃ- 
οἴδπιον δα ἀϊοη ἴο [δε ἱεχὶ, δῃὰ [ἢ18 ΤΩ ΔΥ Ὀς ἴππ οΑ86; Ὀυΐ 11 15 4150 ροββὶ Ὁ ]6 

(ἰδί, ᾿υιϑὲ 85 Ὁ ΌΡΙ 5 οὔος υβεαὰ ἴῃ οἢ. 14 [οσ Ὁ (ν. 13), 80, ΌΥ 8 511 οἵ 
ἴῃς Ρεη οἵ εἰἴμοσ ([ἢ6 δυῖμοσ οσ ἃ οορυὶβί, Ὁ Π85 Βδγα ἴδῃ ἴῃς ρἷδος οὗ 
ὈΌΡΠ. ΕῸΣ δῃοίῃοσ αἰϊεγηδίνς, 566 ἴΠ6 σοτηγηθηῖβ.--- 325] Ὀς Ἑ.. 319 
τη τ. 85 ὉΝΩΣΠ; Ὀυϊ [ἰἰπ Μ45. ΟΧΡΓΟΒ5ΪΥ 5805 (δι (ἢ ἰδίίες ποσὰ ἱξ ἰουπά 

οἿἷγ ἴῃ Νὰ. 4314515. 207 ΄-. Οὔ. Βδεσ, ποίςἊβ, 84.-.-10. Ὁ] [ἢ 2ς δῆ τς. 
"5 ναητηρ.--ὐὸ} Κα. τ 1 26 π|55., ὦ Ἡ ἃ, ν9Ὁ...--πὴὸῦ 1 νο σεη- 
ἰᾶνοβ, ἃ τζαῦεὲ οοῃϑβίσυςοη οὗ ΜὨϊςῃ, Βονόνοσ, ΠΟ, ἃσὸ [ὮγΘς ο8965 ἰῃ ἷς. 

τιῖ, ΟὐὕἹἨ Οε8. 8138. 1.πὰ ΠΡ) ΤΟ Ρ]. 85 δὴ αδρϑίγταςϊ πουη. Οὔ. Οςς. 
“ἰΜ. 1 ὦ) 4. πλῦ}}] ΤῸ ργερ. τὶ τὰς 5[. οὗ τὰς 15ὲ 35.; πο ἀουδὲ τς 
τεδάϊηρ οὗ (Π στοδί τ) σιν οὗ [Π6 πη55. δηὰ εὐ, [5 4|90 [ἢ οἠς τερ- 
τεβοηϊοὰ Ὀγ ὦ ἢ Ἐ Κὶ Ὁ Δα. Σ 0, δπὰ δἀορίεὰ Όγ Νο:σζὶ, ϑδίδῃε, ἀς Ε. 
Βδεσ, Οἰηβ., εἰ αἱ. ὝΒοζε ὅγε, βονενοσ, βεουβϑ ΟὈ) ΟΠ Οἢ 5 ἴὸ 118 σξεηυΐπο- 

639. [ἡ [ἢ ἤγεῖ ρἷαςς, ἰξ ἀοα8 ποῖ Ββαστηοηΐβε ψ] ἢ [Ὡς [οἰ] οί οοπίεχὶ, 
ψ ποῦς ἴΠ6 οπς ἰὸ ὙΒοπὶ ἰΐ 5 ὑγοαϊοϊεὰ ἴμδὲ ἴῃς 16 νν5 ν}}} ἰοοῖς ἰ5 ἂρ- 

ῬΘΓΘΏΓΥ τείογτεὰ ἴο ἴῃ [86 (Ὠϊγά ρεγθοῦ. Οὐδ τηοϊδοα οὗ πηεεην [85 ον- 
ἠεςοι ἰβ ἴο πιαῖκα ἴπ 8ξ. οὗ νὖν τεΐεσ ἴο ἰῃς δςῖ οὗ ρἰεγείηρ (Οτοῖ., εἰ αἰ.); 
θυΐ 1818 ἱηϊογργεϊδ ἴοῃ ἰβ δυο ΓατῪ δηὰ υπηηδίυγα!, δηὰ ἰξ 5 ἀἰβρτονοᾶ 
ΒΥ ἴδ σοι ραγίϑοηϑ ὈΥ τ δίς [ἢ 6 δυίδοτ {Πυβίγαίεβ ἰἰῸ στίενουπηθ85 οὗ 
(ἢ τιουτηΐης ρτεαϊοῖϊοα. ΟἸΒεῖβ, ἰο]οσνίηρς ὦ ὦ, ἱγεαῖ ὐκ ὔν δ5 "ὶ ἰὸς 
ἰεχὶ δὰ ὐκ ὃν. ΤῊΪ5 ἀδνῖος 15 ἡδίυσγα!ν ἃ ἑανουτίία τῦῖ ἢ 7 εν 5 ἢ δοδοὶ- 
85, ὙὮΟ 566 ἰη [Πε τεϊδνα ἃ γεΐθγεηος ἴο Μοββίδῃ, ἴῃ βοὴ οὗ Τοβερῇ 
(4Ε.), οσ. ϑοῖῶς οἵεσ ἸηΔΌΥΤ ΟΥΓἩ ΠΑΓῖγτ5. 950 δ. [ἱ τηιβῖ Ὀ6 το]οοιεα 

θεοδυβε ἴδε ἰδησύυᾶσε υϑεὰ σδηηοῖ ὈΓΤΟΡΕΟΓΙΙΥ Ὀδ 50 ἰηϊεγργείθα. Α ϑεοοηὰ 
οδ]εςοη ἰο 486, ἰ5 (μαἴ, νη ἰδίκθη ἴῃ 115 πιοϑί οὈνίου τπηδδηΐηρ, ᾿ἰ ρα 5565 
ἴὰς 1᾿πλϊῖ5 οὗ Ρεγη5510}6 δη Ὠσοροιηογρῃΐϑη. ὙΒοβε 80 ἀείεπα ἱξ 5εεἰς 
ἴο τηδεῖ (μἷ58 αἰ ΒΠςυΪν ὈΥ βαυίηρ, νὴ ἢ Κοἢ., δἰ ὙΔ Ἐἢ Πεζε ἰἀθητῆδς 

δίτηδοὶϊξ τὶ (ἢ6 βυβογοσ, 80 ἴμδὶ ἢς “Τεζαγάβ ἃ (ἢγυςὶ (Ὠσουρὴ (6 Εδ- 

ἀδοπηλοσ 88 ἃ (ἄσγυϑι (δι ἢς6 Ὠἰπι56}{ 885 βυβοεγεα.᾽" 80 Ρχαβ., ἵν τὶ., αἱ αἱ. 
[τ 15 νεῖν ἀουδά! { ἰὰς δυΐδοτ οὗ ἴπ Ῥαββαρσε νου ]ὰ ρῸ 50 ἔδσ 853 [ἢἰς, 
Ῥυϊΐ, ἰξ ἢς ἀϊά, ψὮΥ ἀϊ4 Βε ποὶ τυτίϊε ὧν ἰῃβίοδα οὐ υὖν, ἰῃυυ5 οαττγίησ (ἢ ς 
(βουσὶ ἔδσ δηουρῃ ἴο τιλκο ἰξ υητηϊβία κα Ὁ] 6 ΤΏυΒ ἔδσ τη ὔοη 885 
Ὀδεη ταδάς οὗ Ὀυϊ Ομ τεδάϊηρ. ὙΒογε 18 δηοίμοσ, τὰν. [15 ἐοαῃὰ ἰῃ 4ς 
οὗ τῆς π85. ςοἰ διδὰ Ὁ Κοηη. δπὰ ἐς ΕΒ. [{ 5 (ῆε οτεηαὶ, 85 ἀϊπιίη- 
ξυϊϑῃοὰ ἔτοται ἴῃς οςοϊ ΘΑ] τεδάϊησ. Ο. Βδεοσ, ποίθβ, 89. Γἰ Ἄρρεατῖβ 

ἴῃ Ταΐτα. (νά. ν, 52) δῃηὰ ἴῃ φασὶν οὐ οηδ οὗ ἴῃς οοτητηεηίασίοβ οἱ ΑΕ,., 



1,29} 23 

ἙἘΔ., ΚΙ. Αποῖδοσς τυ] [685 ον [86 β8τὴς Τεϑ την ἰ5 [86 ΝΊΤ,,, ἴοσ ἰῃ 7η. σοῦ, 
Ὅοτα (815 ραβϑαρὲ 5 αὐυοίϊεά, ἰξ 15 τεπάετεα ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν». 

5εῈ αἷϑο δον. σῦ. ΤῊ] στοδάϊης ἰ5 ἴΠ6 ΤΟΣ τοι λυ κδΌϊς Ὀοοδυβε ἰἴ 

ΨΑΣ65, ποῖ ΟὨΪΥ ἔτοσῃ ἴἢς Ηδῦ., Ὀυϊ 6150 ἔτοτα ὦ, ψδεγε, δ πουρ ἴδ 6 
ποσας ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν ατὸ ἰουπά ἴῃ ἃ 56Γ165 οὗ Πγ58. οἰἴποΣ τ ἢ 

(ὦ) οὐ σιδουῖ (ὦ) [ἢς αἰϊεγηδῖς τεδάϊηρ, ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο, [δε 

ἃ΄α δἰνγαγβ ρσεςοάεα ΌῪ πρὸσ μὲ τὰ ὧν, ὍΤΕ [ο]]ονίης Ἐδίμεσβ ἕο! ον 
τῆς ΝΎ. ἰη οτα πρ πρὸς μὲ ἀηὰ [815 ῬΥΔΟΓΟΔΙΥ δοςερηρ ἴδς τεδαϊησ 
νυν: 7υβάη, ΟἸοετηεηῖ, ΑἸεχαπάγηθ, Βασηαρας, Τεοάοτεῖ, Ἰχζηδίυ, 

Ιτοηδουβ, Τοτ  Δη. ΟὈ]εςοη νγὰ5 τηδάς ἴο ἴ6 ὑγεϑεηΐ σεδαϊηρ (δι 1 

αἀἰά ποῖ δαττηοηΐθδε τὶ ἴῃς ο]]οσίηρ, οσομίοχὶ ΟΓ ὑσγοβθηῖ δὴ ἰάδα (πὶ 
οοὐ]ὰ 5δἔοϊγ Ὀς δι δυϊοά τὸ ἴδε δυῖδοσ οὗ ἴδε ραϑϑαᾶρθὲ. Νὸο βυςἢ οὔ- 

Ἰεσὔοηῃ οδη θ6 υγτροὰ ἀραίηδὲ ὗν, ὙὍὙἈε ροϊηΐ τιδύ, μουγανεσ, Ὀς τηδάσ, 
δηὰ, ἴῃ ἔαςϊ, ἢ45 θδεη πιδάθ Ὀγ ἄς Ε., (αὶ νῦν 5 ἴῃς εαϑῖεσ γεδάϊηρ; 
ἤδπος ἰἰ 5 πΊοσα ῥγοῦΔοΪς (παι ἰξ ἰβ δῃ ΕἾΤῸΡ ἔογ Ὅν ἴῃδη υἱζό νεγξα. 
ΎΠΒΕΓΕΟ 5 στοαί ἔογος ἴῃ {πὶ5 οὐ]εοοη. Ιηάςεά, 1ἴ 80 το  Κοη5 ἴῃς οα56 
ἴος οὖν ἰδὲ ἴἴοβς το ἔδεὶ [ῃς ἱποοηστυῖ Κ᾽ οὗ ἴῃς Μαββοσεῖς ἰοχὶ ν}}} 
δανα ἰο τοϑογί ἰο επιεηπἀδοη. Τῆς ΝΊ. ροϊηῖβ (ἢ6 ψὰγ. Ἐο]οσίης ἰξ 
οὨε τδυ, ΜΠ Γι Β]4., οσα. τιν, ἀπά, ἔοσ ὧν, τὰ,, εἰμεν ψλ Β]Δ., ὍΝ, 85 ἴῃ 
70. 353, οὐ ἴῃ ῥσοβαὶ ἔογτῃ ὅν, [λυ οοϊαἰηίηρ [ῃς τεβυ] αἰπχοὰ δἱ ἴῃ σμδηρ- 
ἱης ὃκ Ὁ νῦν, Οχ ἴδε οοηβίσαςοη δν ὃν, 866 ΕΖ. 42; 665.}186 
Ἶνε., εἰ αἷ., 566 ἰῃ ΓΝ ἃ Ταὶς οὗ ἃ ἔυ}1|6σ τεδαϊηρ; θυϊ ἃ τόσα Ῥσ δ ὈΪς 
ἐχρίδηδίίοη ἰ5 (μαι ἰξ '8 ἃ ναγίδηϊ ἴοσ ὉΝ οσ [86 τεβυ] οὗ δῃ δἰϊεπιρί ἴο 
πιοηὰ ἰῃς εχ δὔίοσ Ὁν οσ "ὃν μΒβαὰ Ὀδοουηα Ὅν. Μεπίοη ββουϊὰ Βεγεὲ ὃς 
τηδάς οὗ ἴδε ἱηρεηίουβ οτηεηὐδίοη ῥσοροβθά ΌΥ νδῃ Η,., σῇο ρυΐβ ἃ 
Ρᾶυβε δἵΐεσ ὧν δηά ἔοσ Υἱοῦν σά 8. ΥἹρΌ".--- ὉΠ] ὙΤΈΘ ἱπέ, 605. οοπἰπυΐης 
ἴῃς ἀϊϑοουγβε δέϊεσ ἃ δηϊε νὉ. Ολ Οε5.}1.5... ὦ), ῬοΣὮΔΡ5 ἴδε ογὶσίπαὶ 
νὰ8 γοπ), ΘΟ Ἡ αὶ Ὁ, Ηουῦ. ϑοπῖς βυςοι ποσὰ 88 52Ν} 18 ἰο θ6 βὺρ- 
Ὀ Θὰ 85 δὴ οὔ͵εςῖ. (ᾧἍ. Αι. 515.--.-11. γοΎ ΤΊ] ΤῊΪ5 πάτο 845 ναγίουβ 
ἴοττηβ ἰῃ (ἢ6 πγ58., δὰ [ΠΟΥ οδη 411 Ὀ6 ἐχρ] δἰ πεὰ 85 ἴῃ τοϑυ 5 οὗ ἴῃς 
ΓΔΓΟΙ 6ββηθ88 οὗ σορυ ϑί8. Αος. ἴο (Πα. ᾿ξ Βα8 ροης [Ὠγουρῇ ἴπε [οἰ ον- 

ἰης τιοαϊβοδείοηβ: ἸΥἸΝΙΌΓ.---ὶ Ὁ -Ἱγ 1 οὶ ΘΠ ΤΊΣ] ν δὴ Η., ἕο ϊον- 

ἴηρ Φ (ῥοῶνοΞ), τά. 1γ.0..--Ἱγ 0} Ὁ, σ ἰτἢ 13 τπη55., τάβ. γ)Ὁ.--12. γποῦο 
ΠΡ] Εά., νὰ ΦΛΟΓΣ, πποϑο πποϑο. ΟἹ Οη. 3211.-. 28] ΤὨγουρβουϊ 
1.15 δηὰ (ῃς ἔο  ονίης νεγβο8 τὶ ---, ἐνεη 1 (ἢ 6556 Γ αἰβιϊηςἶνεβ. 
Αἀά., νι ὦ Ζ, 1930. Ὀπινν. τ ΥῚ] ΤΙ 27 τη55.."» 5 ψαπίηρ,.---Ἴ202] 76Γ., 
ἴῃ 5 ἰτδηβἰδιίίοη οὗ δ, ἰηϑογίβ βεσο, 7γέδως ἀον 5 μα δεογσιηι, εἰ 

νη έεγες ΦΟΥ 1 σε μηι.---18. ῬῬΌΘΣΠΙ] Κοπη. το, ῬΌΘΣ ΠΣ Σ, ΟΖ, [32 
ον. ϑοῶ. ὥ, τοῦ Συμεὼν; Σ, οἴκου Συμεὼν; 50 2.-- ΓΟ ΓΟ] 

1η λό Κεπη. π|538., ΓΊΠΟΟ ΓΊΠΟΡῸ; γεὶ τὰ, ἢ ὦ, ποῦ πποῦο. 

(3) Α ργεα! ῥεγὶβεαίϊίοη (13..5).--ΑᾺ ρεῆεγαὶ δηπουποεπθηΐ 15 [ο]- 
ἰοτγοά ὉΥ ἃ πιοσὲ ἀδίδι θα ργεαϊςϊοη ςοποογηίηρ (6 ϑι ρργοββίοῃ οὗ 
ἰαοἸΔΊΓΥ δηὰ [8196 Ργορῇβοῦ. 
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1. Τῃ [86 ρῥγεςβαϊηρ ρδγαρτρῃ (ἢ 5 δυΐπογ Ὀσχουρῃΐ ἢ15 γενεὶδ- 
οῃβ ἴο ἃ ροΐηΐ δἱ ὩΣ] Οἢ Ὠ18 ΡΘΟρΪθ, ΟΥ̓ αἰνὶης αἱά, γε 96 δπὰ 

ἰλτηδηϊθα {πεὶγ ὈΠΠΠάἀπ655 δηὰ οσο] γ. ὉΠ σὔδηρα πλΆ κ65 ἱΐ Ρο9- 
58:5]6 ἴοῦ δέν ἰο ἱπίγοάθοε ἃ ὈειεΓ βίδία οἱ (ησϑ. ΤὨ]5 ρϑῖ- 
ΔστΑΡΏ, ἱπεγεΐογε, δορί η5 1 ἃ ργοιβε, 7. ἐλαὶ ἀ4αγ ἐμεγο ὁπαὶ δὲ α 
7ροωμίαὶπ ορεμεά 7ον ἐπ6 πομδε οἵ Ταυϊά απὰ ἐς ἱπμαδίαμίς ο7 .].ἐγ- 
δαίοηι, [6 ῃοΪ]6 οομηαηϊγ. ΤὨΘ ἰουμπίαϊη, 45 δ Ὅὔοδ Δρρεᾶγβ, 
5 ἰο Ὀ6 ἰδκθὴ ρχυγαίνεϊγ, θεΐηρ ῥγον! ἀδα, ηοΐ ἴοῦ Ἔχίογῃὶ ϑόΐ]υγε, 
Βυΐ ογ εἷβμ απάὰ ἡμρμγήγ. ΤὨδ τεΐδγεηοε ἴο δίῃ γε} 8118 (ῃ 6 ρτϑαδΐ 
σΊμης οἵ [6 ῥγϑοθαϊηρ ραγαρτδρῇ, δπὰ βυρρεβίβ (δαί [Π6 Δηπουηςο- 
τηθηΐ Πογὲ πιδάδ 15 υἹγ Δ} ἃ ἀδογοα οὗ ἀρ 80] ]Οἢ ἴογ (ἢ β8ᾶπ|6; θα 

(818 15 ποῖ [ῃ6 856. [{1| ψεσε, ἰἢς ἰδησύυάσε υϑεα νου] ᾿ς ἀϊβον- 
εηΐ, δηά (8]8 νεσβὲ νου] μάνα ἴο ΡῈ δἰἰδοῃθά ἴἰο ἴῃς ὑνε ἢ ομδρίοτγ. 
ΤὨε ΚΕΑΥ ἰο ἰῃ6 ττὶογ᾽ 5 πηοδηΐηρ 18 ἰουπά ἰη ἴΠ6 νογὰ μην, Ὲ 
ἃ ἰδοηἶο}] ἴθστη [οΓ σογεσηοηΐαὶ ἀδβ]ογηθηΐ, Ἔϑροοῖ δ! ν (πὲ ςαυβεά 
ὈΥ τηρηβίγυδίίοη. Οὐ. 1,ν. 122. 5 τς. εἰς. ἘΖΟΙΚΙΘΙ 1565 1ξ ἔγε- 
αυδηὶγ οἵ [ῃ6 οοττυρίίηρ εβεςί οἱ ἰΔοϊαίγ. Τὰ, ἰῃ 3677 ἢ τηδῖκο5 
ὙΔΗΕὮ 580 ἰῃαὶ ἰῃ6 ψΔΥ οἱ [ἢ6 ποιυβε οὗ 5γϑεὲὶ θεΐογε Βἷπι μ85 

θδοὰ “ἸἶΚκε [Π6 ὑῃποϊεδηηεβ85 οὗ (πε 5.Γ18}} ἱπηρυγ γ᾽"; πνοὴ ἰῃ 
ν. 1515 ἜΟΧρ δἰ ηθα 45 πηδεδηίηρ (Πδΐ {6 γ ᾶνε ἀββ]εά (με Ἰαηά ““νἱτἢ 
{μεῖν 14015." Βαῖΐ [ῃ6 τηοϑβί 5ἰσηϊβοδηΐ ἰοδίαυγε οὗ ΕΖΕΚΙ61᾽ 8 ὑγορῃ- 
ΘΟΥ͂ 15 [86 ῥγομηΐβε (ν. 3), “1 ν1}} βριῃ κ]α ἀροη γουῦι οἰδδη ᾿νδῖογ: 
ἔγοπι 811 γουγ ὑποϊθδηηθ85 δηα ἴγοπὶ 811 γουΓ ἰτηᾶρα5 11} 1 οἰεδηϑα 
γου"; ἴογ 1 15 ὑγθῖϊγ οἰθαγ ἰῃδὲ [815 ραϑϑᾶρε 18 (ῃ6 οΥρηΑ] ἔγοῦα 

ΜΏΙΟἢ [ῃ6 ΟἿ6 ΠΟΥ ὑπ άογ σοηϑι ἀογδ!!]οη τνὰ8 ἔγθεϊυ οορὶθα. 1 80, 
(ῃ15 γϑὶ νεγϑὲ ἰοοκβ ἔοσπχψαγά γαίμογ ἤδη Ὀδοκναγα, Ὀεΐηρ, ποῖ ἃ 

ἄεοζεε οἵ Δ ϑοϊυζίοη ἰοῦ ραϑβί οἴδηςββ, Ὡ]οἢ 5665 ἴο 6 ἰδίκθη [Ὁ Γ 
στδηίοα, Ὀὰΐ ἃ ῥγομλ156 οὗ βεου Π ἴγοῦι ἰυαἴαγε σοπίδηγηδέοη ὈΥ͂ 

ὉΠΟΙΪΈδη δϑϑοοίδιίομβ. Ι͂ῃ 15. ᾿2ὴ (ἢ6 βαπηα ἑουῃίδίη 5Ὲρ0 165 [ἢ 6 
τοἀδοιηθα ρϑεορὶα ἢ υηϑθηϊοα ἀγαιρῃςβ οἱ 5α νδίοη.---2. ΤῊΗΪΐ5 
νίονν οὗ ([ῃ6 ρᾶϑϑᾶρε 15 σοηβττηθα Ὀγ (ἢ ςοηίεχί, ἕογ ΠοΓα, ἃ58 ἴῃ ΕΖΟ- 

Κῖο], (ῃς ἀγσυγαῦνε ἰοττὰ ἐρρεῤμγν 15 δἴ ομςς Ἔχρ]δἰηθα ΌΥ ἃ γοΐοσ- 
Θῃςε ἰο ἰἀοϊαίγγ. ((. ἘΖ. 3655 3.),25, 1 υυὴϊ οἰ οἵ, Ξβαὰγ5 ὙΔη ε, [ῃ 6 
Πδῖη65 οὗ ἴΠε 140]5, οΔι186 81] τηοη οῃ οὗ ἴδηι ἴο οοδ56, ἥγονη ἰἧε ἰαμά, ἢ 

απὰ ἰἤδν 5}μα] δὲ πὸ νιογὲ γεηιεηιδογεάᾶ. Οἵ. ΗἨο. ,'.. Τα ἰδιϊοσ 
84} οὗ (86 νογϑα οοῃίδίῃβ8 8ὴ Δπηουποοηθηΐ, δἱ ἢγϑί δῖρῃί γαίμου 

4 "}). Τ Νοὶ ὠὐνίϑ, σπἰτὰ 8.6. Ηά,, εἰ αἱ. 
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βία γ Πρ, θυ 1115 ηοΐ 50 ΠΟῪ, δΔηα ΓΔΑ 108] 45 1ἴ ἢ45 Ὀδθῃ γεργεβεηίδά. 
Το δυΐμογ ἀοεβ ποῖ τηέδῃ ἴο πηᾶκα Ὑδηπ ἢ ΒΑ  Ἡϊίδοιιξ α2]}- 
Βοδίοη ἰμαΐ Β8 Ὑ11} τεῖιονς [86 ρσγορμείβ ἔγσοτῃ ἴῃς ἰἸαηά. Ἡδγα, 88 
δῦονς, 6 15 εν ἘΠΕ [ΟΠ] οσσίης ΕΖοκίοὶ, ἰγίηρ, βότανα, ἴο 58} ἴῃ 
ἃ ϑεῃίοῃος δ [ἢ 6 ΘΑΥΠΕΓ τ] Γ ἰΟΟΚ Τα ΟΝ ΤΟΥ 5ρ8οα ἴο ἜΧΡΓΕβ8. 
ΤὨς ἰοδοδίηρ οἱ ΕΖΕΚΙοΙ 15 ἰουπηὰ ἴῃ (πε Τουγίοο (ἢ οδδρίογ οὗ ἢἷ8 
Ρτορεοΐθβ, νἤοσε Ὑδηνθη ἤγϑί ἰηϑίγυςίβ ῃἷπὶ ὙΠ γείεγεηςδ ἴο (Π6 
ἸΑΥ το θεγ οὗ ἰἢ6 Ποιι88 οὗ 5γαδὶ τῶῆο, ἰαἰκίηρ “15 ἱγηδρεϑ ἰο ἢ18 
Ὠραγί,᾽ οοπ168 ἴο (ῃ6 ργορδοῖ, (Βαΐ (ῃς ἰαἰίεῦ τᾶ  σοηϑυ ὙΔη ἢ 
ἴογ πη. ὙὨδη ἢς δα άβ (ν. Ἶ, “δῃά, 1ξ ἰς ῥγορδεῖ ὃς ἀδοοίνεα 
84 5ρ6ᾶκΚ ἃ ψοσζά, 1, Ὑδῆνθ, ἤᾶνα ἀδοεϊνεα ἰῃδὲ ρῥτορδοῖ, δηὰ 1 

ὙΠ} βίγείς οὗἱ ΤΥ Παπά ἀραϊηβὲ Ηἷτὴ δηά ἀδβίγου Ὠΐτη ἴσοι (ἢ 6 
τηϊά 5 οὗ ΤΩ Ρθορίε [5γαθ];. .. 88 (ἢ6 ρυῃ βηπηεηῖ οἵ ἴπε ομε [ῃδῖ 

ςΟμ 5} 16[ἢ Ὠἷπι|, 50 584}} (Π6 Ῥυμίβῃγηθηΐ οὗ (Π6 ρῥγορμεῖ 6." [π 
οἴδεγ πνογάβ, ἰῃ6 ῥγορδεῖ, ὑβεη, δῃὰ Ὀδοδιυιβα, ἢ6 ΘῃηοοῦΓαρε5, ΟΥ 
πορίεςῖβ ἴο γεῦυκο, ον] ἰοηἀθηςθ8 δηοηρ 15 ΡΘΟρΙΘ, γν1}] θῈ ἀ6- 
βίτογεὰ ψἱἢ με. Οὐ. ΠὨι. 1325, Δ. Τῇ, τῃογεΐογα, ἐδ:6 ῥγοῤλιδὶς Βδσὲ 
ἱποῖυάδε ἰῃἢ6 τψδοΐς συ }]4, 1ἰ 15 ποΐ θδσδυϑε ΓΠΟΥ δὰ ὑσορῃοίβ, θυΐ 
Βεοδιιθε ἴον ἢδνο ἱπαϊν  ἀυ8}}}7 ργοόνεὴ {πο β ον 5 ὩΔ τ ογὮΥ οἱ {Π ΕΓ 
Πἰρῃ οΔ]Π!ησ. ΟΥ. 6. 225’. Ὑῖβ 8 οἷθαγ ἔγοπη ψῆδΐ (ο]]ονν8. 
ΤΏς ψΠο]6 βοηΐθηςς στεδάβ, ΤῪε ῥγοῤῥείξ, αἰδο, απά ἐλμε τρὶγὶ! οὗ 

φηοίφαηηέ55 τὐὴ}} 7 γόριουε ὕγορι {16 ἰαπά. Ἡετε, ἀραΐη, ἴῃς Ὑτὶτεῦ 

5 5110 0ὉὉ 5: ὙΠ] γί βίην ΕΖεκίοὶ. ΤΠδί ργορῃοῖ δ κοβ Ὑδην ἢ 58 Υ: 
“Α πον Ὠεδσγί, 4]5ο, Ὑ1111 γίνε γοιι, δηά ἃ πεν βρί τι Ψ11}1 ρΡὰΐ 

ΜΠ Πΐη γοι; . . . 8Π41 Ὑ1}} ὁφᾶνε γοιῖϊ ἔγοπι 41}1} γοῦΓ ὉΠΟΙ Δ ΠΉ 655; 

ον 8Π4 γα 5881] Ἰοαίῃε γουγϑεῖνοβ ἴῃ γοῦγ οὐ β'σῃξ [ογ γοὺγ ἰη- 
ἰχυϊεβ δὰ γοὺγ Δρου πα οη 5." 7Τὴὲ οῤίγη οἵ μμοίφαμρδες, [ΏΘη, 
πγυϑὶ δα (η6 ἀἰϑροβι ἤοῃ ἰο πορίεςϊ [Π6 ργεοερίβ οὗ δῆ ἢ, ΟΓ ανθῃ 
ΜΟΓΒΏΡ (ἢ ΔΡοπι Δ οἢ8 οἵ οἴΘΓ ΡΘΟΡΪ68; δῃά ἴῃ 6. Γεΐδγθῃοα ἴὸ 
ἴΠ6 ργορδείϑ ἰη (815 σοῃ ΘΟ οἢ ΤΔΥ Ὀκ (Δ δῇ ἰο ἱπαϊςδίο [ῃδὲ, ΏΘη 
ἴς τσὰβ8 πιδάβ, (ΠΥ τ γα ργοπληθηξ ἜΧροηθηΐβ οὗ ἃ τὶ ἀαϑργεδα 615- 
Ἰογαϊίν, (δαί, ἴῃ ἰαςΐ, [86 τογὰ ῥγοῤ΄ιοί ντὰ8 ἴδῃ δἰ πιοϑῖ ΒΥ μοηγτηοι8 
ΜΠ 2αἰ56 ῥγοῤῥεί. 

3. ΤΏΕ Ξιρργοβϑβίοη οἱ ἴῃεϑε [4186 ργορῇῃείβ γψ}}} γεχυῦγε Ππη6 δηά, 
ῃ ἴῃς οηά, (δε τηοϑὲ ὑῃβιηςοἢϊηρ βενογῖγ. [{ππΘοεββαγυ, ΠΟΊΕΥΟΓ, 
ἴῃς Πευ Ἔγοῃοιῖς [αν γοαυΐγίπρ οης ἴο Ραϊ ΟΠ Θ᾽ 5 γεϊδἔϊνεβ ἰο ἀβϑίῃ 
ἴογ διἰειηρίθα βεδυςτίοη ἔγομι Ὑδανγεἢ ψ1}1 6 ἀρρ!εὰ. Οὐ Ὁ ι. 
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131,58. 7Γα γιαρ 9} ῥγορῤίδευ, ρετβίϑὶ ἱπ ροβίηρς 85 ἃ ργορβεί, 
μὲς ζαἰλον απὰ κὶς πιοίμεν ὐἶόὸ δεροὶ κῆρι “1}} 6 5 Ἰυάρεβ διὰ 
ἘΧΘΟΙ ὔοΠοΓβ. Τῃα ϑεηΐίθηοο, Τ λοις «λαϊ ποὶ ἰέυο, 15 Ὀαβοὰ οἢ ἃ 

σδαγρο, Τ΄οι Παςὲ δροῖοη 7αϊδεποοί ἠπ ἐπ παι οἵ Υ αππυεῖ, νι ΠϊςὮ, 
δῖ ἢγϑὶ βἰρῃξ, 866 118 ἴο οομηὴϊοι ἢ (ἢ 6 ἱπιεγργείδοῃ ἴἢ18 ἴδ 
ἴο ον. [ὲ πηυβί, δονγενοσ, 6 σεμει εγοα ἰῃδί (6 ρσοάβ οἱ (ἢ 
ὨΔΕοΩΒ αἀἰά ποῖ τεαυΐγε ἴμς ἐχοϊβῖνε ἀονοίοη οὗἨ [ΠΕΡ ΟΞ ΡΡΟΓΒ, 
δα (δδΐ, Βεγείοσγε, ἴῃεγα γγῶβ ὯῸ γεβϑοῦ, 80 [8 ἃ5 [86Υ ψΕγαῈ Τοῦ- 

οογηοά, ψἘγ (δ [εν 80 ϑεγνϑά (6 πὶ Ξῃοι αά ποῖ δ (Π6 54π|6 {ἰτὴ8 
ϑεῦνε Ὑδῆνθῃ. [ηὐρροά, (815 15 ργεςβε } Υ ψῃδὲ ΕΖΕΘΚΊΟΙ, ἴῃ 8 ραββαρο 
αἰγεδαγ αυοίεὰ (137), ἀοουβε8 {μεπὶ οἱ ἀοΐησ. (Οἵ 76. γ᾽ “. ὙΒετε 
15 ἰπογείογε μοίδίηρ ἱποοηρτυοιβ πὶ (ἢς δοί ἰμδι ργορμείβ γῆο ἢᾶνα 
Ὀδδη οομάειηηρα ἴογ ἰἀοἰΔίγΥ ἃγα ἤογεὲ γεργεϑεηίοα 858 βρεακίηρ ἴῃ 
(86 πδπγε οὗ (6 (τς σοά. ΝΙεϊίδεγ Ὑδῆνγο ΔῸΣ οὨδ οἵ Ηΐ5 ἰογαὶ 
ΜΓ ΡΡΟΓΒ, Πούγ ν σ, οδῃ ἰο] ογαίε 50 Οἢ ἃ ἔοστῃ οὗ ϑγῃογοβπι. ΤῈς 
Ρδγεη(8 οἱ ἰἢε οἤδηάοσ, ἱπογείογοε, 1 ἢθ ρογβὶϑίβ ἴ ἢ15 οουγβθ, σλαΐ 

}έεγοο δὲρε ἐπγοωρὰ τυΐϑη πὰ ῥγοῤΠεείει.---4, ΤῊ ῥγοῤδεὶς χϑιοῖ- 
ΑΙν ψ|}} ποὶ οομίίηιο (Ποῖγ πητνγαγγαηίθα υἱξεγαῆοδβ ἰη (Π6 Πδπ)6 οἵ 

Ὑδῆποῃ. ΤῆἼΟν σμαὶ! δὲ ἀσμαπιρά, ἐαοῖ οὐ μὲς υἱδίομ; 5}.4}1} 5Βῃ γι" Κ 
ἔγομῃι τηδκίηρ ρυδ]ῖς, 45 (ΠΟΥ ἀγὲ δοςιυβίομποα ἰο ἀο, (εἰν Βοιουβ 

τονοϊδιίοηβ. ὙΏΘΥ Μ01}} οδᾶϑε ἴο ἀδϑῖγε ἴο Ὀ6 γεοοζῃϑοα 845 ὑγορῃ- 

εἴ8. Τμογοίοσο ἐΐ6) σλαϊ ποὲ ἰομρεν, [πὸ τοῖνεβ ἴῃ βἤθερ᾽ 8 οἱοίἢ- 

ἴῃ, τυεαῦ ἃ μαΐγγ "πος, ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ ἃ συϑβίοσηδιυ Ὀδάρε οἱ ἴδε 

ριορδοᾶς οδος, ἥογ ἐπ ῥμγροϑε οἵ ἀδοολυΐηρ, τηδκῖηρ (ἢ 4156 ἱπ|- 
Ὀγοϑϑίοῃ ἰμδί {86} ἃὲ ρεπυΐπε τηεη οὗ σοὐ.Ἐ--ὅ. Νοί ἰδδΐ [86 
ἢανα ΔΩΥ͂ ΒΟΙΌΡΪΕ8Β ἀραϊηϑὲ ἀεοερέοῃ: [δ ἔγοπι ἱξ; ἴοσ, ψθδῃ ἰΐ 
58.115 (Πεῖγ ἱπίογαβίβ, 48, ἴοσ Ἄἐχϑίωρὶς, ἤδη ἴμεν ᾶσα ἰγεδίθηθα νυ] [ἢ 

τοι δυθοη ὈΥ {μεῖγ ουϊγασοὰ ἀυρεβ, (δον Ψ111] ποὶ Βεϑβὶϊαία ἰο Ἰΐθ, 
βαυίηρ, οὔθ δηᾷ 8]}, 1 γε ποί α ῥγοῤἠεὶ. ΤΏΘΥ Μ11} ἀνεῃ, 80 στθδὶ 
Ψ11 ΡῈ (εἶν ἀοοσγα ϑδοη, 5θοῖς ἃ τείυρε διγοηρ [86 Βυπ]6βί οἵ 

(86 ςοπηπηυηἱγ, οαςοἢ οὗἉ (Βοπὰ ἀεοϊατγίην, ΤῊ6 Ξοἱἑ μαϊῇ δδεμ μὴν ρο5- 

δεδσίοη ὕγοηι μεν γομέλι.---β. ΤΏΣ βοθῆς Βεγε ἀθϑοῦθθα 15 ομ 6 [ῃδὶ 
ἸΏΔΥ δᾶνα ἰδ Κϑη ρίδοβ πῖογε ἰμδη οῆςα ἴῃ (6 5ἰγθείβ οἵ [εγιιβαίθῃι. 

4 Τότ ἰ8 ϑογβ αἰ εγοηος οὗ ορίπΐοω δδϑουΐ ἴμε φειιησηὶ ἰῃ αυεδιίοα. Ἐλοθεπτθϊος διὰ 

οἴδοῦς ἐὐἱηῖκ ἰς τδϑ οἱ εἰοιαὰ τόνθῦ ἔτους βοα δ᾽ οΥΓὁἩἁ Ἑδιηοἶ8᾽ δαῖτ, ἰκὸ ἰδδι οὗ Ἰοδη ἴς Βαρίει. 

σ!. Μι. 3. 1ι ἰ5 πιοσὲ γγοδαδὶς, μονενεσ, ἴο ᾿υάδε ἔγοπὶ ΟἿ. 255 δηὰ 2 Κ. τ, (δδι ἰϊ ττσδϑ τωδε 
ἔτοιι εκίης δηὰ ἰηϊεηάοά ἴο τος λ]} ἴδε δἰπορ οἱ οὐ ρῥεϊπιξιῖνε επ|ε5. ὅ8ες ἴδὸ συδίοτωδ οἱ ἴδε 

Ἐεοδδθίιςδ δηὰ ἴδ Ναχίσί 68. 
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118 ὩῸῪ ἀγανίηρ ἴο ἃ οἶοϑα. [{ βου! δᾶνε 4 ἀγαπιδίΐς οῃαγδοίογ. 
ΟἸΒεγν56 1 τπυῖχῃι 858 γγ)6}} ηοΐ ἢᾶνα θθθῃ ρογίγαγεά. Τα ῥγορδγ 
οβεοϊς οδῃ Ὀ6 ργοάυοςρα ἱπ ΟὨΪΥ οὴδ ΨΑΥ. Α οονογίηρ τοῖο Πα8 

6 δοουϑοά ὈΥ 8ῃ ἱπαϊσηδηΐ τοῦ οὗ Ὀεΐηρ ἃ [4155 ὑγσγορβεί. Ης 
ἀοημΐθβ ἰΐ δηὰ ροϊῃξβ5 ἰο ἢΪ8 γιιϑέϊς ἀγεβϑ8 88 ὑσγοοῦ οἱ Ὠὶβ ἱπῃοσβθῆσθ. 
ϑίηςο ἢ ἀοίθῃος 18 ἃ [4]ϑϑβοοά, υϑςε τεαυῖγοβ ἰδδὶ ἢ Ξῃου!ά ὃὈς 

ἀπηΔοκοά. Το αυεβάοῃ, ἱμογείογο, τσ] τ} ἢ ]ςἢ Β6 15 πον 8.554116 
τηιϑί Ὀ6 ἱπίεγργείθα 845 8δῃ διί(ἐπιρί ἰο γεᾶςἢ (815 γεϑυϊ. [Ι͂ἢ ΟἿΣ 
ψογάβ, Ώδη ἢΪ8 ΔΟΟΊ5ΕΓΒ 85Κ, 7 λαΐ αγὸ ἐζ65ε τυομμαᾶς δείυόεη ἐμ 
δίάες 7 ἰῃαὶ 5, οη ἴὰγ θδςκ, [ΠΕΥ πλοδη ἰμδὲ ἰδ του 43 ργοοϊαῖτα 
Βἷπι δἱ (Π6 88πι|6 ἔπη ἃ ρσορμεῖ δηά ἃ 1ἴαγσ0 Ου ἴῃς ἰοχί, 866 [Ὠς 
ΠΕ ςδ] ποΐε8; οὐ ἴμ6 βυδ]δθοὶϊ οἱ Βορρίηρ διποὴρ (6 ἩδΌΓοΥΒ, 

Ὦϊ. 2ς5 Ργ. τοῦ, εἰς,; 28., «τί. Ογίηιες σπάὰ Ῥμηδληιομς. ΤΣ 
ΓΟΡΙΥ 858 θδεῃ νι ουϑὶν υπάεγϑίοοά. ὍΘΕ 488 τνογάϑ8 οἵ ᾿ξ ἢᾶνα 
ΒΟΠΊΘ ΠἾΠ1658 ὈΘΘῚ τοπάογοα ἐμ ἐἦς ἤομδὲ οὗ ν»ν ἰονεγς. ΤὨΐβ, ῃον- 

ἀνογ, ἰπουρῇ Ἰἰΐογαὶ, 8 μοὶ σοστεοίΐ, ῸΓ »ἘῈ} ἰουεγς, 88 ϑᾶρὲ δθυῃ- 

ἀλη βῆονβ, οουά ΟἿὨΪΥ πηοδη [4156 σοάβ, δηά [μδΐ ἴῃ (6 τηου ἢ 

οἔ ἴῃς εν ]8}} ΡΘΟρΙῈ ὑπάογ ἴμ6 ἄρυγε οὗ δὴ υῃΐα! μέ! το. Οὐ. 
Ηο. “5 76. 2.3. Ἐ2, 1τ653 8. εἰς, ἾἮΝμαΐ ἴῃ6 ϑυβρεοίοα ργορδεί 
ΔοίΔ }1 58 γ5 15, Τ 056 ευἱῇ τὐὐτον 1 ιυαᾶς ῬΡΗΜ ΘΗ ἐπ ἐς πομδε ο7 πῖν 
7} οπάσ. ΒΥ 5 ἔποπα 8. Ὧς ἀουθῖ]6 55 σθδῃ8 ἢ18 ραγθηΐβ. [{ 0, 
[Πε ψουῃά8, οὐ ταίῃογ [ἢ6 8.δῦβ, ἢ6 Ῥδδῦβ ἃγα ἴῃ ἴγδςβϑ οὗ ρυῃ 5 ἢ- 
τηϑηΐ ΜῈ ]Οἢ ἢδ Π85 τοοοῖνοα πηάογ (6 ῥίογῃδὶ τοοΐύ. ΤῊ 8 πιᾶὺ 
68 ἰδ ἴῃ ψουμ 8 γ γα ᾿ηἨϊοιοα ΌΥ ἢΪ8 ραγθηΐβ οἰἴμοσ ἰῃ (6 
ΟΥΟΪΠΑΓΥ σουγϑε οἱ τίρογουϑ ἀϊβο ρ!π6,Ἐ ΟΣ ἴογ ἴῃς οἴδηςς οὗ δἱ- 
ἰο ρΌπρ ἴῃ τόϊε οὗ 8 ργορμεῖ. 7 Ῥεγδᾶρβ ἴῃ6 δια συ 15 ἰη- 
[πη ομδ]. 1 80, [6 ψογὰ 8 τηυϑέ "6 τεραγάθα 85 ἃ οἰενοσ δἰ(θπιρί 
οὗ ἴῃ δοσιβεοὰ ἴο ἴσον ἢἷ8 ἰηαυϊϑἰίοτβ οΥ̓ ἴῃ6 βϑοεηΐ ντϊμουΐ (6 Ἰηρ 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΔΡϑο] ἴα ἔδἰθϑομβοοά. ὅ0 Μδυτογ. 

1, ὝΡΌ] ὦ, πᾶς τόπος -Ξ ὈΦΡῸ 5. Α ΡῬΔΙρδ0]6 εττοσ, 4 θείης 50}- 
Ῥοτίοὰ Ὀγ Αα4. (φλέψ) διά Σ Θ(πηγὴ) 858 πεῖ! 8 Ἡ ὦ ὅ.--- οκογθ] Ἐά. 
γμογρ, ἴμοῖς θείης θὰ οὨα ἱπβίδηςε, δηὰ [πδὲ ἃ ἀουθεα! οὔς, οὗ τῆς υ86 
οὗ ἴδ οϑισ. θεΐογε ἃ ". 80 ϑ8ίδ., Νον.,, Μασγί, Κὶι, Ορ. 668. 150 4),-- 

πο Υ -ὐϑῦὉ ] ΦΟΗ (ΦΗ ογη.---2., Γῖμ2.] Οὐλ., τὶ 6ΛΩ.---ἼἜ Κοηη. 4, 112, 
150 δ ἃ Ὀ5Ὁ᾽2 ἔσο Ηο. 2:9.--" 225] ΟΦ, τοὺς φευδοπροφήτας. ΘΟἘ Ὁ . 

4 ὃο ΤὨεοά. Μορϑε., Κὶ., Ὁτι., Καβ., ΚΊΐο., Ῥιεβ., εἱ αἵ. 
1 80 7εγ., ΤὨοοάοτεῖ, (αϊ., Ηἱ., Βτγά., οἰ αἱ. 
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-,9..2] 17) αμὰ ας οὐίεη ας, ἃ ἰτεαυδηΐϊ 55 ἴῃ Ἰοραὶ ἰδησυδσο. Οὐ-. Εχ. 
4114, εἴς. ον ὴ ἸΌΜῚ Ὁ2ΚῚ Ὑσΐος αυεϑοηςα Ὦγ Κὶϊ,, Βαϊ του σεϑϑοὺ 
εἰνεη. Οὐ. Ὧι. σ3195.-ππ πρ ]} ὦ, συμποδιοῦσιν, 85 1ὅ ἔτοτα ἘτηΡ»ι, Οα. 
423; Ὀυ1 Ααᾳ. Σ Θδνε ἐκκεντήσουσιν.---4. ἸΩΝ2)52) Α «856, ἴῃς ΟὨἹΪΥ οἷς ἰη 

ΝΙΡΆ., οὗ οοηξυβίοη Ὀεϊμνεεξη δὴ ἰηΐ. ἔτουι δ ὅπ] κ, 1 οἣς ἔσοιῃ ἃ βηδὶ 
αν. ((. Οε5.}".2.ὄ Κ.. ἈἘά. ΕἸἾΠΟΥ ἸΜ22)52 ΟΣ ὉΜ2)Π2; ΟΣ, δίηος ἴῃς 

ΜΟΓ͵α ἰ5 γϑδ ν ποῖ ΟὨΪΥ υϑεῖεβ55, θυΐ ἱποοηατύουβ, οὐἱὶ τ δ ορεῖδοσ.-- 
κῦ}] ὦ οτ"β. ἴῃς περδίίνε οίης ἴο ἃ τηϊϑίακεη ἰηϊετρσείϊδεοη οἵ γῦ2 Ὁ» Ἰὠ9»Ὸ" 
ΜΠΙςΣ ἴξ τεηάοῖβ ἀνθ᾽ ὧν ἐψεύσαντο.--- 2} ἼΛΧΕΠ Κ πη. τη55. δα ἃ τῳ. 
50 ὦ.---ὅδ. ..ΣἹ)Ν} Κεπη. 112 δά ά5, ἔτοῃη Απὶ. 714, Μ ΜΙ 12 μὺ-α 
2 Ν-ϑυκῇ ΑἩἢ ΟΧΡΙ Δ Δίου πιδιρίηδὶ ρἷοβ5, οὐ το ὉῪ ΦΛΟΓΉ͵ ψ ῖςΣ 
δβου ἃ δανε Ὀδδ ἰηβογίεα, ἢ δὶ 8}}, δὶ ἰἢς οηὰ οὗ ἴπς νεῖβϑο.0 ΤΏΘΣ 3 

σου πανο τσεϊδἰποα [15 οτἱρί αὶ δάνοσγβαίίνα τηδδηΐπα. (Ο. Απὶ. γ"..-- 
ὍΣΣ ὈἽΚῚ ΤῊΣ ἰοχὶ ἰβ πίητε Πρ] 6. Ὅς νΌ. ΠΡ τηδδῃ8 ρεί ἴῃ 8 Ὀτοδὰ 
856 η56, ἱποϊάϊηρς ἴῃς δοαυϊϑἴοη οὗ ἴῃς ργοάυςῖβ οὗ ομ θ᾽ 5 οσῃ εἴοσίβ δηὰ 
ἴῃς Ῥοββεββϑίοῃβ οὗ οἴμοσβ. [ζ στδυ ἰῃεσγείοσε Ὀς στοηάεγεαὰ ογόαδέ δηὰ 
γέδεμε οὗ Οοά, δηὰ σορσμέγε ἀπὰ ῥηγοΐαξε οὗ τβεσῆ. ΤὨς ἀεγίνδεϊνε "Ὁ 

ΤΘΒη8 ῥοΛῥέςδίοη, ΟΥ, βίηςθ ἴ6 το} ἢ οὗ ἴῃς δαεὶν Ηδῦτενβ οοηβίοἰδα 

ῬΓΙΏΟΙΡΑΙΙΥ οὗ δηΐπλ415, εαέΦ. ΤὨς ΗἸρΡΆΏ., ἴῃς ἔοστῃ Ὠδζε υβεα, πδίυσγδ 
)85 [6 56η56 οὗ ἃ ςδΔυϑαῖίνε, απ Πδ5 σεηογα γ Ὀδεη 30 σεηεσεὰ. ϑοῖὴα 
οὗ ἴῃς τεηδεσίηρε ἀγο: , ἐγέννησεν, Ὅτι, ἰασωρδ νὸ (υϑ δηα:γ); ΑΕ. 
"παδεέ 6 α ἰαπαοιυηεῦ; Ἐδ., τιαῦδ μὲ α οαἰίεοιυπέν; Οαε8., τοία ρ:6 ας ἃ 

σἰανε; Ηουρ., δομρἧ νιδ ας α εἷαυε. ΤᾺς 481 15 [Π6 τηοϑῖ ψ] ΕἸῪ δοςορίςα; 
Ὀυϊ τὰς τδουρῆὶ [δι ἰἴ ἜΧΡγο5565 15 ἢδσα]γ οἣς ἴο Ὀς Ἔχρεςίδα ἰῃ [5 ςου- 
πεοϊΐοη. Α ἔδγ δεῖίεσ τεδάϊηρ 15 βεουγεὰ ὈΥ [6 επιεηἀδίίζοη βιρροϑιοα 
ΌὈΥ ΝΕ αυϑθη, νἱΖ., ν).) ΠΟῚΝ, ἐδ τοἱἱ δαίῆ δέ  ,}7 ῥοκϑεςοίοη,  ὨΪΟὮ 

8 30 β:τρ]!ς 8η4 ρῥἱδυβῖῦ]ς ἰδὲ ἰξ 65 Ὀδθ σεῆογα! ν δἀορίεά. 1ήί, Βον- 
Ἔνοσ, 115 15 ἴῃς οσὶ χίῃδὶ ἔοστῃ οὗ (Ὡς Άπ8] εἶδυϑςε, Ὠδτα ἰ5 Δηοῖ Σ σεϑϑοη 
ἴον τεραζάϊΐης ἴῃς ομς ῥσεσθαϊης 88 8 μ]ο55.--ὅ. ἽΝ] ΤὨς 500). 5. μοῖ- 
δοηδὶ, Ὀυϊ ἱπάεβηϊϊς. (. Οα5.}}4. 8. ὦ),--Ἴ"Ὁ} 16 ἰῆς ἰεχὶ 15 οοστεςῖ, 

τὰς νογὰ "", λαμά, ἰ5 Ποῖα, 85 οἰ δόσε, υϑοα ἴῃ [6 56η86 οὗ »ΥῪ,, ΟΥΝ, 
δηὰ δείιυεεη ἐδε παπᾶς ὯΔ5 ἴῃς τηδαπίης (μαι “θεύνεδοη ἴῃ6 δστη 8 δδς 
ἷη 2 Κ. ο""Ἅ, παπιοῖν, θεν ἴῃς Βμου ἀοΥβ ΟΥ οὐ ἴῃ ὕδοκ. ῬόγῆδρΚ, 

Βονανοσ, Ὁ 8 Δ ΟΥΤΟΓ ἴοσ Ὑ ἼΣ, ἐλ οἱάες, 1[ῃ15 θείης ἴῃς τοσζὰ σεαυϊγοὰ 

ΌὈγ ἴδ οοηϊοχί δηὰ ἴδ οης ἔδνουγοα Ὀγ Φἵ-, νὶς ἢ [45 ὦμος Ποῖα δ8 υὸ]} 
85 ἰη 15. όο! 6613, ψοτε ΑΕ Πὰ5 τ. 980 δἷ9ϑὸ Αᾳ. Σ Θ. θα. γεϊδίης ἴῃς 
τεδάϊης οἵ ἰἢς ἰοχὶ, Ὀυΐ δα 5 1.)"» 5»..- τ ϑν] ἘῪῸσ 12 -τηῦν. ΟΥἹ. 124.-- 
[2] ΕῸΣ 22. ((΄. ση. 381: εοἴς.; (65.}118.5 δ), ΒΌΓΩΟΣ γάβ. 3 ΠΝῸ 2, 

αἱ δοιμε ὃν την 7γἱεηάς. 
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ὃ. ΤῊΕ ΤΕΝΒ ΑΝῸ ΤῊΞ ΝΑΤΊΟΝΒ (ΟΗ. 14). 

ΤΒο [πουρῇϊ οὗ ἴπΠε σδδρίογ 18 οῃθ, δ ἰἰ [4 Κ68 ἰου ΡΏ.85368 ἴῃ [6 
οουγϑα οἱ 118 ἀδνεϊορπιοηῖὶ. ὅδε ἢγϑί μ85 ἴο Ὧο ψΠ 

(1) Τλε γεζοουενν ο7 ἐμ οἷν Οἷὴν (141...-- Το εἰν 8 ἀοϑίηοα 
ἴο Ὀ6 ἰΔΚεη δηά ρ]υηάετγεά, μυῦ Ὑδηνθ ἢ Μ11] ρρϑδγ δηά ΌΥ ἃ 5ἰυ- 
Ρεηάουβ πΐγαςϊα ἴἄγον [ἢ6 πδίῖοηβ ἰηΐο σοηΐυβίοη δη γεβοιδ (ἢ 6 
ΓοΙΔΙηἷηρ ᾿ΠΠΔὈΪ Δη (8. 

1. ΤῊ ρεπογαὶ δηπουησοιηθηΐ ἡ ἢ} ΜὨΙΓὮ ἴΠ6 σΠδρίεσ Ορθῃ8 18 
δάάγεββθθα ἴο [ογιιβαίοη. Ζ.0, ἴξ 84 γ58, ἐΐεγε σοηιείΐ; α 4647} )ο0γΥ Υα}- 
τοεῖ, ἃ ἀΑΥ ἀρροϊπιε ὈΥ ἷπὶ ἴον (6 [0] Π]πηεηΐ οἱ ἢἷβ8 ρυγροθε, 
ὐἴεη 8. τῤοὴΐ σμαὶ! δὲ ἀϊυϊάεά υπἱμιῖμ ἐμθε. Νοῖε ἴῃς ἀϊ ογεησε ἴῃ 

ἰοῃδ δηά οοηίεηϊ θείτγδοῃ [ἢ15 βἰδίειηθηΐϊ δηά ἴπΠ6 ὀρϑηϊηρ νεσβ68 οἵ 
ἢ. 12. ἴη ἴδ Ἰδιίεν ραββαρὲ (6 Ὑτὶίεῦ ἀοε8 ποῖ δά (Πδὶ [6γὰ- 
58 16} 15 'η ἀἄδῆγρεσ. Ηδ γεργεϑθηίβ 1ἴ ἃ5 γί ποῦ ἃ πῆδηδοο ἴο ἴῃ βυΓ- 
τουπαϊΐηρ, ρΡεορίθ8. Ηδσγε ἢθ 18 ΟὈ]Πσοα ἰο ἴαος ἴῃ6 ῥγοβρεςί, 1 ποῖ 
116 το! γ, οὗ ἃ βϑυσοοββίαϊ ἱηναϑίοη οὗ ([ἢ6 σοι ΠΥ. ΤΉ Ϊ8, Βούτανογ, 

18 ΟὨΪΥ Οη6 5146 οἵ 5 νἰϑίοη. ὙΏΘΓε 5 ἃ ὈΓΙ ΠῈΓ Ομ ἴο θὲ γενθαὶθα, 
--ἅ. ΤἼε ἀρονα ἰηἰογργοίδιίοη [868 ἰοσ στδηϊθα [δὲ [ἢς [116 γ ἀ6- 
βογ Ροῃ οἵ [πε ἰδία οἵ ἴῃς οἰ τς ἢ ΤΟ]]οΥν8 158 ΕΥ̓ ἴῃ βάτηθ διιίΠοσ. 
ΤὨϊβ 18 ἀεηϊεά ὈΥ Μαγί δπὰ οἴπογβθ, ἢ εΠῪ Ὀδοδιι8Ὲ Πόσα ἴοσ ἃ 
ϑῦϑοε Ὑδῆνεῃ 5ρεδκ8 δηα [6γυβ8] θη 5 ἰη ἴῃς (Πἰγαὰ ρεγβοη. Βυϊΐ 
118, 845 45 Ὀδθη 8ῆονσι, 18 ηοΐ ἃ 5 ΕΠπϊθη γθαϑοη ἴοσ ἀδηγίηρ (ἢ 6 

σουυ θη 6858 οὗ ἃ ρ4384 98, 5ἴηςε 5 (ἢ), Οσδηρθδθ ΟΟΟΌΓ ἰῃ σ4568 ἰη ΨΏΪΓἢ 
[86 Παπά οὗ [Πε6 οτρσίὶ πα] δυῖῃοῦ 18 σθησθγα ν τεσορῃΐδοα, ὅ66 (6 

ςοτηπηθηΐβ οἡ 127 ΄". Νοῖε 4190 ἐμαὶ {πγουρῃουΐ (Π6 τεϑὶ οἱ (ΐ5 
οἤδρίοσ [γι 5816 πὶ ἰβ ἰη (6 (ηἰγὰ ρμεύϑοη. ΕἸΏΔΙΪΥ, 118 γεϊθη ἴσῃ 18 

τεαιϊγεα ὈΥ “16 παίίοῃβ᾽ οἵ ν. Ὁ᾿΄ Ὅς ἢγϑὶ οἴδυϑε, 7 «οὐ! γαϊ εν 
αἱ! ἐμὸ παίϊοΉ5 0 εγμδαΐφηι 707 δα 6, τος 4}15 ΕΖΕΙκ161᾽5 στοαΐ ργορῇ- 
ΘΟΥ (38 22) σοποεγηΐηρ Οορ, ἔγοπι ψἢϊςἢ βοπλα οἵ (86 πλογα βιγἰΚίησ 
[εδίυγοβ οὗ [6 σμδρίογ ψοσα ον άθηςν Ὀοτγονοά. Ηδγα, πον- 
ανοσ, ἴπογα 18 ηο δἰἰεπηρί ἰο ογεδία Ἰηἰογαϑί ΟΓ ΞυτρδίῃΥ ὈΥ ἀνε] ησ 
οη ἴδ 81:26 δηἃ Τπδγδοίεγ οὗ ἴπῸ ἱηνδαϊηρ ΔΓ. ὙΤΠ6 δυῖῃοῦ 15 

Το Τφοποοοα ὙΠῊ (η6 πιοαϊβολίοηβ οἵ ἘΖεκίθ]᾽ 8 ργθαϊο 008 

ΜὨϊςῆ εἶπηα δηὰ ονθηῖβ αν πηδα ἤδοδββασγ. Τἢῃδ ῥγορπεί οἵ [ἢ6 

ΦΟΙ, Ἐ2. 2819 6. ,0}90; 8150 ἶς. 1.1 8-.. 
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ΕΧΊ]Ὲ ἀοαβ ποῖ 8]]ονν αορ δηὰ μἷβ8 μογάδβ δοίυδιν ἴο δἰίδοῖκ [6γιιβᾶ- 

Ιε. ΠΟΥ ΠΟ 80 ΠΏ Υ ἄρρθᾶγ οἡ ““ ἴῃ6 πηουηῃίδίη8 οὗ [5γ86]᾽" (ἢδῃ 
(Π6 76δοιϑυ οὗ Ὑδην ἢ 15 Ἔχοϊϊοα δηὰ ἢδ δια ρΕδβ [μ6 νἼ8]5 οἵ ἢ15 
ντδῖῃ ὑροη ἴθ. ὍΤδα δυίδοῦ οἱ [15 ραββϑᾶρε ἀοδβ ποῖ 1η 5151 ου 
[μ6 Ἰῃν] 1401} }1] οὗ {Π6 εἰΐγ, Ὀαΐ ζοε8 850 ἴδ. 85 ἴο ἰδδςῖ (πδι 1 τ} 
δρϑῖη 6 ΟνΘγοο6 δηά ἰγεδίθα 85 οδρίυγοα οἰ [68 ἰῃ Ὠΐ5 ἀδΔγ γγεῖα 
ὈΒΌΔΙΥ ἰτοαίθά. Τὴδ οἷν 5}μαϊ! δὲ ἰαξεη, ἮῈ βαγ8, σμὰ ἐΐε βομδες 
}ίμπάενεά, απᾶ ἐμ τυοηιοη γανΐεἠεά. Οὐ. Ατὰ. γ17 15. 131: ᾽δ ὅ- 
Ηδ ὄνβθὴ [ογθϑθθ8 δηοῖποῦ ἀδροσγίδοῃ, ἴῃ τ Π]οἢ λαζ οἵ ἐμ οἷν μα} 
90 7ονγἱἢ ηῆο οαῤήηὺυγ. ΤὭεη, 85 Ἔχρίαἰπϑά ἴῃ (6 ποσὶ νϑῦβα, Υδῃ- 
ΜΘ ἢ Ὑ111 ἱπίογίογε, 830 ἰμδί ἐδ γοσί οὐ ἐ:6 ῥεορίς 5μαὶ ποὶ δὲ ομὲ οἵ. 
ΠῚ τη15 ραββᾶσε ψεγα ΕΥ̓ ἰδ6 88π|6 δυῖῃοσ 85 12 ὅ", (6 τειηηδηΐ 
ψου ἃ ΠΟΥ θῈ ΟἿΪΥ 8 5ἰχίῃ οἱ (ῃδ οτὶρίηαὶ ρορυϊδίοῃ. 

3. ΤῈ τγεϑὲ οὗ [πε ρϑγαργδρῇ ἢΠ85 ἃ ἀδεοϊοαγ δροοδὶγρίς οἤδτ- 
δείεσ, Τδι5 ἴπογα 18 ΠΟγῈ η0 Ὠἰηϊ (ἢ ἴῃὴ6 76 78 111 ἀο δηγίηϊηρ 
ἴῃ (Ποῖγ οὐσσῃι ἀδέεηςθ Βεη {πε ῖγ οδρίϊα] 15 δἰίδοκοά. Νογ ψ1}} Υ2}- 
Ψ 6 ἢ διίεπιρί ἴο ἀνογὶ [86 οαἰβϑίγορῃθ, θυξ, αἴΐτογ ἴῃ Οἵ Π45 Ὀδεη 

[ΔΚεη, μῈ τὴ οοπι ζογίμ απὰ βρ εὐἶδ ἰπο5ε παϊέοης, ἴμ6 πδίϊοη 8 

[αἰ δ Ηἱπη561}, δοοογάϊηρ ἴο ν. 3, ἢ48 ὑσουγῃῖϊ [Σ1Π6Σ ἴο ἀἰβρΊαν ἢ8 
ΡοσοΓ ὑροη μοι. Οὐ ΕΖ. 30 ὅ-, Τη οἱ ὙΔΗΝΕΝ οΟΠλ68 “ἴῃ [ἢ 6 
ἰετρ658(8 οὗ [6 δου! ""; Βαγα Π6 8668 ἴἰο ἀδϑοθη ἔγογῃ ἤδθᾶνθῃ. 
(ῦ. ΜΙ. τ. Αἔϑδῃγ σαῖο, ἴῃ ποχί οἰδυϑε, ας τυλοη 6 βρλίείᾳ ἐπ ἐλιε 
ἄαν οἵ οοη οί, 15 τὶ ἀρραγεηὶ δ᾽] υϑίοη ἰο 70. 3853 ἔ", ῇοβα “"βϑίογεβ 
οἱ 41]... Γεβεσνεά.. .. δρδίηϑβϑί (ἢ6 ἀδὺ οἱ Τομῆϊςς᾽" πχυϑὲ θὲ 

Ἰοςαίεβα ἰῃ (6 βκυ. (Οὕ. 08. το, ἼὨδ δυίΐδμοσ οδηποῖ, {Κὸ 70ε] 
(4)3.2, ᾶνε [πουρδὲ οἵ Ηἷπὶ 8ἃ5 ἰβϑυίΐηρ ἔγομῃ ϑίοῃ, βίηος ἴῃ οἱ(γ 18 
ΒΌΡΡοβεά ἴο Ὀ6 πῃ ἴδε Βαπάβ οὗ (6 ἐηθιωγ. Τε ἀαγ οἵἩ οομἤέοσ! 15 
ἰητεγργεϊεα ὈΥ 80Π16 85 ἃ 36 Π6ΓΔ] Ἔχργοβϑίοῃ, Ἐ ΕΥ̓ οἴμεγβ 45 8η 8|1- 
Βίοῃ ἴο ἃ ραγίϊου δῦ ονθηὶΐ, {πὸ της Εχοάυ5:7 αὶ 1 γοσε Ὀεζίογ, ρεγ- 

ἢΔρ5, ἴο οομ θη ἴῃς νο υἱοῦνβ, ἴοσ, ἐνθῃ 1 [π6 ττὶίοῦ ἱπίοηἀεα ἃ 
ΦΘΏΘΓΆΙ Γεΐσογοηςο, ἢ6 πλυϑὲ πᾶν δα δὴ ὄνοηΐ {κὸ 6 Εχοάῃ ἴῃ 
ταϊπα.--ί. θη Ὑδην ἢ ἀοϑοθπα8 ἴο πιοαί ἢΐ8 ῬΘΟρ Θ᾽ 8 Ἐπ τη 68, 
μὲς γεεί ἐμαὶ! εἰαμᾶ ομ ἐμ Μοιηί οἵ Οἰἶνες. ἸΏογα [0]]οἿ78 ἃ ἀ6- 

80 Πρἕοηῃ οἱ ἴῃς 5ϊπδίΠοη οὗ [8 Θῃαηΐηθηςς,  Ὡ]Οἢ Μαγίϊ ργομουηοεϑβ 
8η Ἰηἰεγροϊδοη. Ηδπ (Ὠῖη1Κ8 1ἴ γα 8 οἱ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο [6}] (Π6 ῥεδορὶς 

4Φ 950 8]ά., ΗἸ., Κ ὅξ., Ῥτοβ., συ. εἰ αἵ. 
1.980 7ετ., ατοῖ., ἅ 1Ρ., Κοδεῆπι.,, Μαδυ., Εν., Βυηζος, Ηά., ε αἷ. 
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οὗ ἴῃ εἰἰγ [δὲ ἴῃς τηουηἰαΐη τγγἃ5 οὐ ἀραϊηδὲ .76γμδαΐδηι ἐαςίπυαγά. 
ΤῊΪ8, μούψενοσ, 18 ποῖ [ἢ 6 ΟὨΪΥῪ γοᾶϑοῃ [ἢ οΔη ἈῈ ρίνθη ἴοσ ἢΪ5 ορίῃ- 

ἴοη. Τα οἶδιιϑε 15 ποῖ τωρογίδηξϊ. Τῇ οχηϊβϑίοη οἵ 1{, ἰπογείοσο, 

οΆ 0.568 ηὩ0 ΘΙ ΑΥΓΑ ΞΘ Θηΐ, ἴοΥ [6 γα σδη ὃδ6 πο ἀουδὶ ἰῃδἱ ἐς Μομηὲ 

οἵ Οἰξἕνες, 85 ἰὶ 15 ἤδγα οδ θά ἕογ (ἢ ἢγϑὶ {6 ἰῃ [ῃ6 ΟἹά Τεβίδμιθηΐ, 

18 “16 πηουηίδίη (Πδὲ 15 οη ἴπε δαϑὶ οὗ ἰῃ6 οἰζγν,᾽") ονδσ ψῃ]ςῇ, δο- 

ςογάϊηρ ἴο ΕΖ. ᾿τ5, [ἢ6 ρΊοΓΥ οὗ Υδηνοῃ Βονογοα ἤθη ἢ ἴοοκ ἢΐ8 
ἀεραγίαγε ἔγομῃ ἴῃ ἰδ ρ]6. ΤὨΪβ πηουηίδίη, ἴῃ6 πιοάθγῃ ΠΔΓΩΘ ἴοσ 
ΜΈΙΟΙ ἰ8 δεῖ εἰ-ΤῊν, 15 Ὡοΐϊ ἃ 5'πρίὶα ρεᾶκ, θυΐ ἃ πάρε, ἢ [Ὦγθ6 

ΟΣ ἴου ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1658 ΡΓΟΠΪΠΘηΐ ϑυ τ ΠἾ5, [ῃ6 Ηἰρἢ δι ΓΙβίηρ 2,723 
δεῖ δρονα (ἢς ᾿ενε] οὗ [ἢ6 ϑ8εὰα, Τα ραγί οὗ 1ἴ ονὲσ δραίηϑί ἴῃς οἰ Ὁ 
8 ἐνοσυπεγα Πίρθογ [ἤδη ΔῊΥ ρᾶγί οὗ (ῃ6 οἷ 1561. 1{ [πεγεΐογε 
σοσρ εἴοὶν οὐδϑίγις(5 ἴῃς νἱονν ἴῃ (ηδὲ ἀϊτεςοη, Ὀυΐ ἔυγη 568 δὴ 
Ἔχ ]εηΐ ρεάδϑίδὶ ἔοσ βυςοἢ βἰγιιοΐαγεβ ἃ8 [6 Ἐυβδίδη Βεϊνθάογο. 
Βεη Ὑδλνθἢ τλΔ 68 ἢΐβ ἀεβοοηΐ ὕροη 1, ἰἰ 5λαὶ δὲ εἱς! ἰμγομρὴ 
ἐς πη αάϊο, ἐαςιυαγά αμᾶ τυεεμυαγά, ὃν ἃ ν᾽} ργεαΐ, ἴῃδϊ 18, ἃ ὙΘΙῪ 
ψἱάς, ἃ5 Μὲ]}} ἃ58 ἃ ΘΓ ἄξερ, ἰΓϑΏϑνοΓϑα ροῦρά; ἴοσ, ὑπάογ ἢϊ8 ἰδεῖ, 
λαϊ οἵ ἐμ6 τιομρῃίαϊη, τειΐ ἴσοι 115 ἰουηάἀεαίίου, λα  γεοοάς πογίδ- 

«υαγά, αμά ἴῃ οἴδεγ λαζ οἵ ἐϊ, ἴῃ {κα τηδπηοσ, σομευαγά. (ζ΄. ἘΖ2. 

48.) [- ΜΙ. τ΄ Νἅ. τὖ Τὰ. κςὅ ΗΡ. 35 8. 185,71 Κὶ, τοῦ -. 
δ. ΤΊ οδ]εςξ οὗ (μ6 Δυίῖδογ ἰῃ ν. ὁ βθθὴ8 ἰο ἢᾶνβ Ὀδϑῃ ἴο ργεϑεηΐ 

8ῃ ἱπιργεϑβῖνε ρἱοΐυγε οὗ [ῃ6 ρόνεγ οὗ δῆτε. Ηδ ΟΝ σοι ρ]εἴθ8 
ἴ γ ἴδε δάαϊοη οὗ δηοίδογ γϑδ] ες ἰους ἢ: 858 8 γοϑυϊὶ οὗ {δε νἱο- 

Ἰεηΐ σἤδηρο ἴῃ ἴδ σοπίουΓ οὗ (ῃη6 Μουηΐ οἵ ΟἸΐνε5, αίλποη, ἴμς ἱηἴογ- 
ταϊτἰοηΐ ϑργίηρ ἴῃ ἴη6 Ν 4)}6Υ οὗ Κἰάτγοῃ, ποῦν οδ θὰ “Τῆς ϑρπηρ οὗ 

οί. ΜαΙγ ογ “Ἴδε ϑργίηρ οὗ (Ὠ6 δίερ5,᾽ ὁλαϊ δὲ εἰοῥῥεᾶ, 85 ἴϊ δὰ 
Ὀεδη ΕΥ̓͂ ΟἾΟΣ Πη6Δη5 ΠΟΓα (ἤδη οἤος ἴῃ [ἢ ΠΙΞίΟΥΥ οὗ [ἐγυ88 61]. 
(7. 2 ΕΒ. 3.55 δ, Τπ οχρϊαπδίίοῃ οἵ [8 γθϑυϊξ 6 3αγ8, ΒΘ ΟΠΩ͂ΪΥ, 
(μαὶ ἐδ6 ρογρε οὗ ἰδ νιομγμαΐη5, ἴῃ ρτεαΐ οἷοἴς δἰγεδαν ἀθϑογ ρα, 
5μα}} γεαοῖ ἰο ἐΐ6 οἱάδς οὗ ἡ“ (ΟἸΒοῃ), [ἴῃδὲ 18, δογοβ8 ἴῃ Ψ 4] 16} οἱ 
ΚΙάγοῃ ἴο ἴδ ὉΠ] οἱ νι ἢϊοῦ [πε ΟἿ οὗ αν] νγἃ8 αἰἰυδίεα,. ΤΏ 656 
ΔΓΕ 51Ππ|ρ]6 δπα παίυγαϊ ἀεί 115 ρους Εν πίε Πρ 0 ]6 ἴο ομς ΤΟ 18 
δοαυδίηϊεα ψ| ἢ} ἴῃ Μουπί οὗ ΟἸἶνε5, θαΐ, ΌΥ ἃ εὐυγίου ΕἼΤ, {ΠΟΥ 

μᾶνε θβεῆ 80 ἀἰϊβίογίεἀ ἴῃ [6 Μαββογεῦς ἰεχὶ (μαι ἴῃ βίορραρε οὗ 
ἴῃε βρης πᾶ5 Ὀεςοπα ἃ βὲρηὶ ὈΥ ἴῃς ρογρε [Ὠγουρῇ ἴῃς τηουηίδίη 
Πκὸ ἴῃ Ἔβοδρε οἵ ἴδε [δῖ ογ5 ἔγοῦι ἴΠ6 ἘΣΥΡ Δ 5 ΕΥ̓͂ (Π6 πηϊγασυ]οιϑ 
Ῥδββαᾶφε [πγουρῇ ἴμ6 Ἐδὰ 8.4. 1,αἴδεσ βοῖῆθ οὔς δα ἀδὰα ἃ σοῃῃρϑγ,- 
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80η ὙΠῸ ἴῃς ϊρης δεΐογε ἐδ6 εαγίμημαξε ἐμ ἰδ 4αγς οἵ ὕὐπεΐαλ κὶηρ 
οἵ μα. ΤῊΪΐ5 15 πο ἀουδὲ (δε εαγίμαυδκο τηεποποϑά ἰη Απὰ. 1, 
ΜΠ Οἢ, δοςογαϊηρσ ἴο [Ὀϑερῆυ8, οοουγτεα τ 1]|6 Ὁ ΖΖίδἢ νγἃ8 [Γγίηρ ἴο 

ἴογοθ ἢἷ8 ΨΑΥ ἰηΐο [ἢ6 ἰετηρῖὶςθ, δρϑαϊηϑί (ῃ6 ῥγοίεϑδίβ οἱ ἴπ6 ῥσγίββίβ, 
ἴο ΟΥ̓ῸΓ ἱποθῆϑε οἡ ἴῃ6 φοϊάδη 4] 2.. ὍῊ15 βοθῆθ, ψἱ ἢ Ὡ]Οἢ, 85 ἃ 

Βιἰβίογῖςδὶ Ἔνθηΐ, Ἔν ΕΓΥ Ομ6 νγα8 δι. 18 γ, [6 ρ]οββαῖογ βᾶγ5, γ71}} Ὀ6 
τερεδίοα ψῇθη Ὑδλνε ἢ οἶοθανοβ ἴῃἢ6 Μουηῖΐῖ οἱ ΟἸΐνεβ δβϑυηάδγ 
ΎΒοΓα 5 {Π|6 οοηγίογί ἴῃ δι οἢ ἃ ργοϑρεοῖ. (Οογιρδζο [Πδἱ ργεϑοηϊοὰ 

ΌῪ 1ῃ6 Ἰαΐίογ μα] οὗ (ἢ6 γεῦϑθ, ψἤοσε [ἢ6 οτγίζίηὶ δυυΐθοσ, οομπι- 

ἴῃς 815 ἀ6ϑο ΠΡΈομ, 84γ5, Τ΄θη σμαὶϊ Υ αἡπυεῖ ἐμ ν Οοα οὐδ, απὰ αἱϊ 
μῆς μοῖὶν ομὸς ἷἱἱᾷ μΐηε; ἴ[ὴ6 ΠΟΙΥ οὔθ θεΐηρ (ες δηῆροὶβ ὙῆΟ ϑεγνε ἃ5 

ἰδ δἰἰϑμἀδῃ 8 δηα πη βϑεηρογβ ἢ} Ηδρτγε ἰδ6 ἀεβο Ρὕοη οὗἉ (πε ἀεἰϊν- 
Θγδηςα οὗ Γογυ 58 6 πὶ 15 ἔοσ (ἢ6 πη Βεΐπῃρ ἀἰθϑοοη ὕπυθα. Εογ [ἢς 

ἴαϊο οὗ ἴῃ ῃπδίίοηϑ, 866 νν. 2... 

1. Ν2 Ὁ}] ΤὮς 85. ἱπδεδηΐία, ΕΓ οαΐγ. Οὐ. ]ς. 5οΤ. τ: Μὰ]. 215,41. 
-ορῦη] δεν, εἰς. Οε5.} 16... ὦ), ΤΒς ταγιμπγίοαὶ οματγαοίεσ οὗ (μἷ5 
γεῦβς ἔδνουβ ἴῃς 468 Ἔχργεββεά ἴῃ 1ῃε οοχητηθηίβ, δὲ ἰἴ 15 ἰῃς τ πλ6 οὗ 
ὙὮΙΓὮ τὰς τοῦς ὑσοόβδὶς ρασί [δὶ ἔο ον ἰ5 ἴῃ ἀδνοϊορσηςηῖ.---. ᾿προδ 

Μασῖιὶ, 85 σειηδεκοἊα ἰῃ ἴῃ6 σοτῃτηθηίβ, σο͵θοῖβ [15 νοσβο, ἔοσ μα σεϑϑοῃ 

Ὀεςαυϑε Ὑδην ἢ Βρεδῖ8 Πόσα ἰῃ ἢ᾽8 οὐπὶ ρεζβοῆ. δ 158 ἴδῃ οδ]ρεὰ 
ἴο οὔ ὉΠ ὉΝ22 ἴῃ ν. ὁ... Α 5: ἸΡΙΟΥ ΨΔΥ οὗ πιδεῖίης (15 ας Ὑ ττουϊὰ 
Ὁς ἰο τά. Βετα ον", σπὰ κε οἱ γαῤλιδν.----τνογ)02] ΤὨ8 πουη, πιβδη ἰϊ ἰβ 
ξονετηεὰ ὮΥ͂ 3 οσ 'Ὁ, δ πιοβὲ δἰ ταγ8 (103 : 6) 845 ἴδε δσί.---ον] Ἡ, υαςίσ- 
δωμμίμν ταὶ Ὑ50)).--ττ Ὁ Γ] Οτ., προς, ἃ. [ε88 οὐ ͵ ες οηδῦ]ε ποτὰ τμϊςἢ 
ἴῃ 15 Κοῃη. 138. 885 ἴακβη ἴῃς ὑΐδος οὗ ἴδς οτίρί πὶ τεδάϊπρ. Ου ἴδε 
σὔδηρα ἴῃ ἴῃ6 ἴδηβθ, 8εὲ6 (δβ. 112. 1.8. 23.- 8, ὈΠΠ Ὁ.}2}] ὙΠεθα ψογας 
ΡΙΟΒΌΡΡΟΞΒο ν. 3 δΔηά ἀζε ἰδεσγοίοσε οὐ δα Όγ Μασ. (). ν. 3.--Ὁ909] Ἐα., 

στ Ἡ,, Ἰ09.--4. ΝΠ 02] Οἱ. τὶ οτἱ θα] π|55. ἀπὰ 4Ὁ.---ΟἽΡΟ---ὐνν) 
Οη ἴδ μοηυϊποηθβ οὗ [818 οἶαυϑε, 866 ἴδ ςοχηπηπιδηίβ.- ΓΝ Ὑ]} 

ΤὭδ τοαϑοῃβ ἔογ οὐ τ ηρ [Π18 ργταβο ἀσὸ: (1) 1 8 ὉΠ ΘΟΟ95 ΓΙ Ἔχρί  ἰςϊῖ. 
Το οὔ σίηδὶ δυΐμοσς πουἹὰ μβανε υϑοὰ ΠΣ, ἃ5 ἢ6 ἀοε8 Ὀείον. (2) 1ἰ ἰ5 
ἐδ 51] Ἔχρ  δἰηςὰ Ὀγ τῇς ἱπβογίοῃ οὗ Ὁ1----αἶσᾷ᾽|ῖἪκ δηὰ (6 σοπβοαυςξηΐϊ 56 Ρ6- 

ταῦοη οὗ ἴῃς 500]. οὗ Ρ»Ρ0Ὀ2) ἔτομι [15 δαϊοοοαάοηϊ.---κ} ΤῊς 805. σἰϊδουϊ 

ἴδε ἃτί., ΠΠ͵κὸ ἴῃς οϑῖσ,, 888 .-., εχοερῖ ἰῃ 15, 404 (2), ΜῈ ἷπ σ 5. 175 Βεΐῃρς 

ΔΉ ΟἾΤῸΣ ἴοσ Γ3. 966 δἷ5ο 8, 13. 15], ἀπά ὑν)), 18. τό. Οπ ἴδε Ἄοοῦ- 
βἰσιςίίοη, ἴΠ6 δος, οὗ οοπαϊοη 5ὸὲ (68.318. (0), ΤῈ 18 μοσε ἔδῃλ.- 

4 (ΟἹ. Αη]., ἰχ, το, 4; 4 (ἢ, κ"δ᾽6 8. 
ἵ Ταΐβ, οὗ οουτβο, 5 Ὑπδῖ 5 πιοδηὶ ὃν ας γε βεά, ἴος ἴα τηοβϑὲ Ἵοδγεῖεβ8 βεσῖρε του ὰ ΠΆΡάΪγ, 

8ἃ5 Ματγιὶ ἱπιασίηςβ, γοργοβοηΐς ἴμοβα οὗ πἷἰβ οσσῃ [ἔπος 69 [πε Τοηϊεταροτγατίεβ οἱ [Πχ]ίδη. Ἐογ 
Ῥτεςίϑεϊ Υ εἰπλΐ αι οπϑς, 5ος 8}, 
ῖ 0}. Ὅῖ, 332 Ρ5. 80" δ. 170. 1 «(ἢ 
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ΠΟ ΠῸ] 66Β, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ θάλασσαν, ΦΛΙΩΓ, τὸ 

ἅμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ τὸ ἥμισν αὐτοῦ πρὸς θάλασσαν; ςἸδΑΥΪΥ 

τηϊβίακεη, θδοδυϑα οοηίϊγδαϊςίοιυ οὐ τι δδῖ [Ο]]ον"5.---ΚΌ-ΥΠῸ] Μασ 
“ου]Ἱὰ οπιὶὶ 81} [Ὡε8ς. νοσάβ, θυϊ, ἱξ τὰς νοσβε σηυϑὶ Ὀς ἔυσῖθον βδοσίεηοὰ 
ἴο ταδῖκε ἰὶ οοηΐοστῃ ἴο δὶ5 πῃιοσοδὶ βοθεπις, ἴῃς οἶδιςε ἴ[μδὶ ἔΟ] οννβ, Ὡς ἢ 

δΙΤΑΡΙΥ δοϊδυχεβ οἡ ἴῃς ᾿βουρδὶ Βοζε Ἔχργεββεα, ταῖσι Ὀεϊίεν θ6 βΒδοτ Ποεά, 
δ. ὈΠ50))] ΤῊε μέ. 2ἀ ρ]. ΟΔ] ἔτοπῃι ὅυ. ὙΤἷ5 ἰ8 ἴῃς οζοϊ δηλ] τεδαϊΐην, 

δηὰ ἰξ ἰ5 ἐουηὰ ἴῃ δἰπιοβί 8}} ἰῃς ᾿38. (δὶ βανὸ Ὀδεῃ ςοἸ αἰο, Τὶ 5 βι}0- 
Ῥοσίοά ὃν Ἐ Ψ, δηὰ ἰἰ 85 πδίυτα! γ Ὀδεη δάἀορίεοα ἴῃ [86 ῥὈσχἱηϊοὰ ἰεχίβ δηὰ 
ΌΥ ἃ πι8])}οσῖ τ οὗ [86 σουηγηδηϊδίοσβ. 50 76σ., Κὶ., συ, Νεν., Ἐοβθησω., 
Μαυ., Ηἰ., Ετ͵., Βυγρες, Ηὰ,, Κόδ., Κα., ΚΙ16., Ῥγαβ., Ρυ., Οἵἱ., ΝΥ εὶ., 
ΟΑϑ5ι., εἰ αἱ. ὍΤΕ οτίεηίαὶ τεδαϊης, βονανεσ, 18 Ὁ5)}, ἰῃς μὲ. 34 56. 

ΝΙΊΡΏ. ἔτοτῃ Ὁγῦ, σοῤ. 1ι15 ἑουηὰ ἰῃ ΟὨΪΥ 4 οὗ ἴδε 158. εἰϊεὰ Ὦγ ἀς Ἐ. υϊ 
ἐϊ Βὲ5 ἴῃς Ξξυρροτσῖ οἱ ὦ ᾧ ΘΗ Αα. Σ Θ, δηὰ [5 [ἢς οἣς ρτεξεστοὰ Ὁ 7. ϑ6- 
Ῥδυπ, ΕΔ., δηά, διβοηρ (γβίίδη βοβοΐδσβ, Μασοῖκ, Ὀδίῃς, ΕἸῦρσυςε, ΒΪΔ., 

ἵὟνε., Νον., Μαγί, Κι, ο, αἱ. ΤᾺς ἰαἴῖοεσ τεδαϊΐηρ, ἱ ψ1}}} θῈ ποιςςά, ἰ5 [6 

ομε δάορίεα Ὀγ ἰὰἢς ἰαϊεβὶ διιϊδοσγί το. ὙΠε86 βῸ οἶδ σβ, όσενοσ, δανα 
δἰ σδηρεῖν ονεσίοοκεα οἠς ροϊηϊ, δπὰ (λυ. ἔ4]16ἀ ἰο 5ε1Ζε ἴῃς ττὶτετ᾽8 ὑσὸ- 
οἶδε τηοδηΐης. ΤὨΪ5 ροϊηΐ ἰ8 ἴῃς δου Αγ ἔοσος οὗ ἴῃς ποσὰ Ὁγο. [ἰοο- 
ουζΞ οἰθονοσα ἴῃ ἃ ᾿ἰΐοσαὶ βθεηβς εἰχαϊ ἔπιο8, νἱΖ., ση. 2618. 18. Καὶ, 419. 5 
2 (ἢ. 328. 4. 9 Ν΄ς, 4΄. [Ιη (ἢς 4581 ο886 1 15 υϑοα οὗ οἰοβίης ἴῃ Ὀτεδςοδε8 
οἵ (δε νν}} οὗ Τεσυβαίθη, Ὀυζ ἰηῃ 41} [Π6 τεβί ἰῃς [Ὠϊηρ ο]οβϑά ἷ8 ἃ ψὲ}} οσ ἃ 
Βρυΐης, δηὰ (ἢϊ5 ἰβ (Ὡς υϑᾶρε 890 ἰη Αστάτῃ. 1ὲ, (ῃεγείοσγς, ἴῃς ογίςπίδὶ 
15 ἴῃς οοττοςῖ τοδαϊης, ἰΐ 15 τόσα ἰἴδη ΡΟ Δ Ὁ 16 ἴῃδἱ [Ὡς 5υν]εςΐ ἰΒ ηοί [19 
οὐ [δδῖ νϑ]]εγ, Ὀυϊ οης οὗ ἴδ πργίηρβ ἰῃ ἴδε νἱεϊηϊν οὗ }εγυβδ]ςοπι; δηά, 
δίηςα ἴΠοτα ΓΟ ΟὨΪῪ ἔτνο, ἴἃ ουρῶϊ ποῖ ἴο Ὀς ἱτηροβϑβίνςε ἴο ἀἰβοονοῦ δὶ ἢ 
οὗ ἴῇδπι 18 τηδδηῖ. όβερδυ, ἴῃ ἢἷς ἀδβοσ ρὕοη οὗ ἴδε δασίμαυδίο ἰῃ τ; 6 
τείχη οὗ ὕ2Ζί δ, τε θη 8 ρἷδος οὶ θὰ Εγορε. ΤὨΪ5 πάσης ͵5, ἢο ἀουδῖ, 

ἃ οοττυρἕοη οὗ Ξ»»-γορεῖ͵, ἀπὰ, 5ῖηος ἴῃς εἰβίογίδη Ἔν οη}γ πδὰ (15 Ρ65- 
δᾶσε ἴῃ ταϊηα, οης τηϊσας ἰηΐεν ἴ(δδὶ ἰδ Ξρσγίηρ Ξἰορρεά ὈΥ ἴς οοηνυ βίοι 
Βοῖο ἀεβοσί δε ἰς (ἢς οἷς 7υϑὲ θεῖον ἴῃς Ἰυπεϊοη οὗ (ῃς ν8}16γ8 οὗ ΚΊ ἄσοη 

δηὰ Ηϊπηοιι πον οΔ]]ςὰ “τῆς ν;6}} οὗ 70." Α εἶοβεσ Ἄἐχδιηγ δίῃ οἵ (ἢ 6 
ἰδησυδρε υϑοὰ ΌΥ ]οβερῃυ8, Βονγενοσ, βδονβ ἴμδὶ ἴδ, 16 ϑοῖηδ σιοά τ 

υτίίετβ, οοηίουηάεα Ε»-γοροὶ πὶϊὰ Οἱδοη, δπὰ τῃδὲ (ἢ ῥΪδος ἴο ψῃϊς ἢ 6 

Τείοιβ 8 ἴη6 5ἰῖς οὗ ἴῃς βργίηρς ἢοῦῖν “δ! ]εὰ “ὙἼὮε ϑρτγίηρ οὗ 81. Μαιγ. 
δες ἔυσίδοτ οἡ ἴῃς αυεϑέοη οὗ ἴῃς ἰἀδηἶϊγ οὗ Οἴποη δηὰ ΣΦ» "γορεῖ͵, 781... 
Χχὶ!, το 7. Τί, ἴΏδη, ἰἰ 18 ἃ βργίηρ ἰδὲ 15 ἰο Ὀς βἰορρεά, [μὲ βργίηρ 8 
ῬτοθΔΌΪΥ Οἴδοπ, δηὰ 15 ἥδε βῃου) ἃ 6 5 58:π|ἰδὰ ἔοτ ἰῃ6 τησδηΐϊηρ- 
1ε55 ρΡῆγαβε "Ὁ μὴ). Ὅῆα οσγίρίη οὗ ἴῃ ἜΥΤῸΣ σδῃ Θϑϑιγ ΡῈ ἰταςθὰ. ὙΠὸ 
βο:ῖθα, πῃ ςοργίης ἰδς ἰεχῖ, αἴτεον της ἴἢς ἄγϑι ὕπνο οἰ γ8 οὗ 710», Ἰοοΐκ- 

ἴῃς ὕρ, εδυρῆϊ, ποῖ (6 νογὰ [δὶ ὃς ὨΔ4 Ὀεοη της, Ὀὰϊ ὉΛ Δ κῦ, δπὰ 
ΠΟΔΙΪΥ δηΐϊϑῃοα 11 Ὀείοτε ἣε 88νν ἢΪ5 τηϊβϑίακο. ὙΒδη, ἱηϑιεδὰ οὗ οοττεςῖ- 
ἴης ἴῃς οὐτοσ, ἢς ργοςθοεα 1} 85 88. Ὑ]ς 15 ἃ 5'  ΡΙοσ Ἐπὶ ἀδιοη 
ἴδὴ ἴπδῖ ρσοροβεὰ ὃγ να. (ΟΠ κλ}) Ὡς ἢ, σλόσθονοσ, σαστὶθ5 ἢ ἴἰ τῆς 



446 ΖΕΟΗΛΑΕΙΑΗ 

τη βία κοη δεδυιηρύοη ἴπδὶ Ὡς ΠΟΥ οὗ ΗΠΠηοσλ ττὰβ8 οὐ ἴδ6 δδϑὶ οὗ 
7ετυβαίει.--- ΤῊς οἰηδηἀδέοη βυβρεβίοα δ᾽ ἄσβί 'ρῃὶ βεθηβ ἴο δπὰ 8Ὸ 
βιρροτί ἱπ ἴῃς ο]οτνίης εἶαυβο, Ὀαϊ 1ξ 15 ΟὨΪΥ Ὠδοςββδτυ, ἴοῦ ὟΝ, ἴο τεδὰ 
ἐτκ, ἴο ρσοάυος ἴς Ἔρεγε! υ βαιβέαοίοιγ βίδίειαθηι [παι ἐς ρονρε οἵ 1δὲ 
“πομπιίσίης :ὅα}} γεαοὶ [0 ἰδέ εἱάδ οἵ ἐϊ, ἑ. 6., ἴδ 5:46 οὗ Οἴδοη. Οη ἴδε 
οοηϑίσυςοη τἱτι Ὁ), 566 ΗΝ. 2:3..-οὸὃβ] ά,, νῖῖῃ 48 Κοηη. τ55., ΝὉ).- 
ὑχν] 8ες ἀῦονε. ὙὍδὲ εῖ., θείης ἐο]ονεὰ ὈΥ ἀποῖμεῦ Ἱ, νγαϑ δαὶ ονεῖ- 
Ἰοοϊκοά,--ΟΓ 0}2)}} Ηεγα οἰεδυ 8 ἀεείναδνε ἴσοι Ὁ.), 88 Ὀοϊὰ ἴῃς οεοὶ- 
ἀεηϊα!]5 δπὰ ἴδς οτἱθηίβ]5 ροίηϊ ἱξ, 80 150 Ἐ ὦ 5.---)00}] ὦ, ἐν τὰϊς 
ἡμέραις, ἐχοεριὶ Ι,.--ὐτὐκὶ α, Ἴπῦκ, τς Βηδ] ἡ μανίπρς δε Ἰοβὲ Ὁγ Βδρ- 
ἰοξ. 80 Μαγί, Κὶι.--τῦῦῷοΡ Ἐά., στὰ 83 τη58., ὦ Ἡ Ὁ Ὁ, ὅϑι. 90 Ὗ-ε, 
Νον., Μασί, Κιὶ,--οὐὐὔὐν 7] 80 ὦ ΗΠ. Ἑά,, νὰ α ὦ, νϑρ. 80 Νεν,, 
Εευ., Ἦν ε.--Ἴο»} Ἐά., τὶ 4ς πι55., ὅ Β Ο ὃ ΘῊ, Ἰὸρ. 80 ἢ δίδε, 
Βουν., Νεν., ΒΪα., Ηὰ., Εεδυ., ε., Νον., Μασ, σάϑι., Κις, νδὴ Η., 

εἰ αἷ. 

(2) Τῆιε ἰγαπείογηϑπαξίον οὐ 7 .μὅαλ (14 ).-- [Ἐὰ διίμοσ ἱπίοστυριβ 
ΒΙτη561ξ δἱ (ἢ18 ροϊπὲ ἴο ἀδβοσῖθε δῃποίῃογ ταΐγαοϊα ΌῪ τ ΒΙΟἢ (πὰ 
ΟΟΥΠΙΓΥ ἀρουῦΐ [Θγυιβδ] θη Ὑ71}} θεσομγα ἃ Ῥαγδάϊϑθ. 

6. 1 τὰς σομΐηρ οἱ Ὑδαν ἢ ΜΝ 11 Βερίη ἃ πΠῈν ογὰ ἴογ [6πὶ- 
βδίεα δηὰ Τυἀδῃ, (Π6 πηοβίῖ ρεδοοῖαϊ, Ὁ]155{0] δη ἃ ρ]οσγίουβ ἱῃ {Ποὶγ 
Ὠϊβίοσγ᾽Υ. ΤὨδ ἀσϑογ ροῃ οἵ ᾿ΐ βϑῃουϊα Ὀερίη τ ἢ [18 νοσθα. [115 

οἰεδγ, (πεγείοσε, [Πμδὲ ἔπ6 ἰαχξ, ΜΠ] Οἢ ποῦν 5αγ8 [ῃδ8[ 6 γα 8841} ἤθη 

Ὀ6 τη Ἰρῃϊ, 15 σοστυρί, δά (δὲ [ῃΞ ογἱρίῃμδὶ γεδαϊηρ πγχυϑί μάνα Ὀθθη, 
ΤΠ ενε 5 μαϊ πὸ ἰἸοΉρεν δὲ οοἷά απὰ 7γοεὶ, Βα ςἢ 85 ϑοπιεί 68 δά ἃ ἴο [ῃ6 

ἀἰϊθοοτηΐογίβ οὗ ἃ ϑγτίδη τυ ἱηίεσ. [ἢ οἴμοῦ ψογάϑ, (ῃ6 οἰϊπιαᾶίε οὗ 
[6 σου ίΓΥ Μ1}} ΡῈ 80 τῃηοαϊδεά ἰῃδι 1 ν1}}} πονοὸγ θὲ ἴοο ςο] ἃ ἴον (ἢς 
οοἴηίοτί οἵ ἴδ ογίυμηαία πα ἰδηί5.--ζ. ΤῊΣ δΔροϊἰοη οἵ οοἱά 
δηά ἔγοβί γ11}} θῈ δοοοιῃρδηϊδα ΟΥ̓ ἃ 511} πῆοσε ῃυϊγδουϊουϑ ἰγδηβῖοσ- 
τηδίΐοη ἰῃ εχ  βίϊηρ σοπα! ἤοηῃϑ; ἴοσ (Ὠοηςοίογιψασζα ἐΐεγο 5 παϊ δὲ οοη- 
πημοις, Ἰἰϊ., οπε, ἄαγ. Αἱ (ἢϊ5 ροϊπί ἴῃς ἀεϑογ ράοη οὗ ἴῃ οοπιΐην 
ἀδΥ 15 ἰηἰοστιρίοα ὈΥ ἃ ραϊπεῖς ουθυγϑὲ ἔγομῃ ἃ ρῥίουβ βοῦῖθα ψ 80 
566 18 ἴο ἢᾶνε {πουρῆς [ῃ6 ἀΑΔΥ Πεγα ῥγοπηϑοὰ ἴο Ὀ6 “(δ ἀδγ οἱ 
ὙδΔηνοἢ.᾽" 7 ἐς ἔποιυη ἰο ΥὙαὐιυεῖ;, ὮΘ 54γ5, τηδδηϊηρ ἰΠΟΓΘΡΥ͂ ἠοὶ 
850 ΠΤ Οἢ (ἢ6 ἀνοηΐ 845 ἴπΠ6 ἀδίε οὗ 115 ἀττγῖνα!.--- ποτα ἔο ονγβ δη 
δχρδηδίΐοη οὗ ἴῃς γαίμοσ διηθίριουβ Ἔχργεβϑίουῃ τ πο ἢ [ἢ ς 
γοῦβα θερᾶη. Τα ἀΔΥῪ ἴῃ αυεϑβίίοη 15 ἢσβί ἀδῆπεα πορϑίνοὶν 85 πο 
ΔΙ(ἐγηδίίηρ ἀαγν απὰ πῖρ!. ΤΏρη, ἴο τρδκα μἷβ τηοδηΐησ ὑητηΐθ- 

ἃ ΤΈΉς ἰοτηρογδίαγο ἴῃ ἴδε 819 οὗ Ῥαϊοϑιίης κεϊάοπι (8115 θεῖον ἰἢς ἔγοοσίησ-ροΐηῖ, Ὀὰὶ [6 
μη 5 (δὶ σΘΟΡ οΥοῦ τΠς οοὐυπίγΥ ἴῃ ἴἢ6 τί πίον οἔΐοσῃ ολυδε ἴὮς ροοηγν ἰεὰ δηὰ ϑοδηῦν εἰοιδεά 

ἱῃμδυϊδη5 εἐχίγοπις δυδοτγίης. 



14 34] 

(Δ ΚΑ ΙΕ, ἰδ6 τεῦ δα 5, νέα, 4 μα οὐπις ἰο βα55 ἐμαὶ αἱ ευενίας 
ἐμεγε 5μαἱ δὲ Ἡρ".Ἔ 

8. ΤὨε ρῥἱοΐυγα 15 ηοΐ γεῖ οοτηρίεῖθ. Αἡ οτγθηίδὶ Ῥαγδάϊΐβε πηιϑβὲ 
μάνα ψμδὶ [γι βίο δη Γυἀδῃ ἀἰνδγϑ ἰδοκοά, Ρ] θην οὗ τυδίοσ. 

ΤὨυ5, “8 γῖνοσ ποηΐ οοἵ οὗ Εἄδη ἴο νγαΐοσ ἴῃ σαγάθῃ ᾽ οἵ Οῃ. 2, δῃὰ 
ἴη ΕΖε 1618 ἀδϑοσ ρὕοη οἵ [πε Ῥα]οβεης οὗ [πε Πιΐυγα ἃ ϑίγεδῃ) 18351:68 
ἴτοτ Ὁῃ 66 Γ (ἢ [Πγ65Π0]4 οὗ ἴπμε βαῃοίδτ δη ἃ θοὸν οδϑινασα τ] ἢ 
στονηηρ νο] 16, οΑγεγίηρ ἢθ 8 ἢ δηά ἔθγ ν ἴο (Πδὲ ΘΠ ΕΓα τερίοῃ. 

(7. 471} 8.. ὙΠΒε ρἱοΐατε Βογὰ ργεβεηίοα, {ἴκὸ 70. 4,315, 18 δὴ δάδρ- 
ἰδλέοη οἵ (παῖ οὗ ΕΖΕΚΙοΙ. Το το οα  ΠοΔ 0.5 ἃΓὲ ἱπίεγεϑίηρ. ΤΏ, 
ἐπεγε σμαὶ γο 7ογί δ, ποῖ ἔγοτι ἴα βαῃοίυαγγ, Ὀυΐ ὕγοηι «ογμδαΐδηε, 
᾿υΐπρ τυαίεγ, [ΤΕ 5ἢ δῖον ἴγοπι δὴ τη ]Π!Ἰηρ ϑουζος, Ποτίηρ, λα} οὗ 
ἐξ ἰοιυαγά ἐμ ἐασίεγη 5σεα, απᾶ μαζ οἵ ἐξ ἰοισαγὰ ἐΐι6 τυεσίονη δεα, ἴῃ6 

88:6 ῥΡεῖὶηρ ἴῃς Πεδὰ ὅεα δηὰ ἴμ6 Μεοαϊίοσσαηθδη. ΕἾΠΔΙΪγ, 8ῃ 
ἰηίθγεποα ἔσομῃ ΕΖ. 4732 18 ἤογὰ ρυΐ ἰπίο ἴῃ ἴοστη οἱ ἃ βίδἰεπγχθηΐ ἴο 
ἴῃς οἴεςΐ [ῃδὲ [ἢ656 5. γα τ8, ὉΠΙῚΚῈ πηοϑί οὗ ἰῇοβα 1} τ ἢ (86 

7εν8 ψεΓὰ [Δ Π}1}18ν, σου ἃ θ6 Ρογαπηΐδὶ; ἐρ ΘΗΜΉΜΟΥ ἀμ ἡ τυΐμίεν 
σλαϊ Ἧ, ἴ6 ναΐογ, δό, ςεοηηυδ ἰο ον. Ἐδίη, ἰπογείογο, σουϊὰ 

Βα 85 ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ 85 ἰη Εργρί. Οἱ ν. ᾿5. 
9. ΤῊυϑ ἔαγ ἴῃ ει 8 νἱϑίοη 848 Ὀδοη γοϑίγιςϊθα ἴἰο Ῥᾳϊοϑίίηο, 

δηά, ἱπάεοα, Δρρδγεηγ ἰο δαὶ ραγί οὗ 1 Κπονχῃ ὈΥ ἴῃ Ὡδηλδ οἵ 
7Τυάεα. Τα βοορδ οἵ [18 γεσϑα 18 υηϊνεσβαὶ. [{ δβϑϑογίβ (μδί γαἤ- 
«υεἷ; 51α]} δὲ κὲμρ ονεν, τιοῖ τα γεν (86 γΒΟΪΟ οὗ Ραϊθβϑεησ, αὶ αὐ ἐπα 
ἐαγίλ; δῃηᾷ (815 15 ἔο]ονγεα ὈΥ πε ἀδοϊαγδίοη ἰδδί ἐπ ἐπαὶ αν Υαἤ- 
«ες «καὶ ὃ ομο, απὰ ἀξ παρὸ ο"6; ἴῃ οΟἴδοσ νογάβ, (δὶ Ὑδῃ ἢ 

8841} [θη ὈῈ τογβῃῖρρϑά ὉΥ 81] θη, δηἀ (δἰ υπάογ [6 οἠδ Ὠᾶπηθ, 
ΥὙδηνθι, γονθδὶθά ἴο ἴῃς (Ὁβοβϑοη Ῥεορὶθ. ΝΟΥ͂Σ, οὔθ οδὴ δδσζαϊῃ 
εἰαὶπι (Πδὲ 411 [15 15 [ογείσψῃ ἴο (6 ἰδουρῃΐ οὗ (Ὡς δυίπος οἱ (ἢς 
ομαρίογ. [Ιη γν. δ᾿" ἢδ Ἔχργεβ868 Εἰμηϑοὶ ἢ ἰῃ ἃ 5: Π0}}8. [ἀβῃΐοῃ. 
Ιη νίενν, πονγανοσ, οὗ [ἢς Ιδοκ οἱ γεϊδίίοῃ σὴ ἴΠ 6 [ΟΠ] ονίηρ ἃ5 ψ  }} 

8ἃ5 ἴπ6 Ὀχεοβαάϊΐηρ Ἵοοηίοχέ, 1ἰ 18 βδίβ ἴο οοῃοϊυάς ἰμαΐ ἢ αἸ4 ποῖ 80 
ἜΧργα 85 ὨΪπι861} ἴῃ [η158 σοηποοίίοη.---10. ΤῊΪ8 νεῦϑα, οἡ (Π6 οἵἴδμοῦ 
μαπά, 15 ῥΓΘΟβ ον ἴῃ ᾿ἶπὸ ἢ (86 [πουρΐ οὖν. ι΄. ΠῚ σοπ ηιι68 [Π6 
ἀεβεγρΡοῃ οὗ [Θγ5816 πὶ δη ἃ 118 ξυΐυγε βυττουπαϊηρβ, ἕοσ ἴῃ οοη- 
Βγυτγαίίοη οὗ ἴδ σουπίτΥ, ἴ{ 566 18, 18 ἴο θα ςῃδηρεά 45 Ὑ16]}} 85 186 
τηοἰθοσοϊοσίοδὶ δηὰ οἵπεγ σοπαϊἰοη5. ὙΤὨ6 ΟἷὙ Μ|1 6 (ἢε σεηΐΤα, 

4 (]. 15. ,5 1οὉ Βον. 215 2} 15, 60} ΐ-, 
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δηὰ ἐδε ευὑποῖς ἰσμά, ἈΠ οτίο 1ῃ ΡΪ]Δ 68 οοηϑ, ἀοΥΑΪν Ηἷρθογ, δηά ἴῃ 
ΟἴοΓ8 ΠΟ 5  ἀΘΓΔΌΪΥ ἰοννεσ, σαὶ οἰγοίοες γομμὰ ἡ Πα α ρίαϊπ. ΤῊΣ 

11 πγ}1{5 οὗ ἴῃς ρἰαίη ἴῃ ὕπνο αἰ γος 0ῃ5 ἃ χίνθεη. [{ ν7}} ἐχίθηα ὕγορε 

Οσεδα ἰο Κύαιριοη. ΤὨΘ [οστηοΓ οὗ ἴῃ656 Ρ]4ς68 15 (ἢς τηοάδγῃ .7εδα 
οῃ Ῥγαδὲ διειυείπη, ορροβὶῖε ΜΙΚΉτηδ5 (ΜΙς ἢ 145}), ἀροιυΐ 51Χ τ ]6 5 

Ὠογἢ οἱ [ογαβαίοη. Οὐ 1 5. 45. [π [δα γεΐρῃ οἵ Αβ8 1 τγδβ ἰοσ- 
Βεά δγ [ηϊ5 Κίηρ (αι Κι. τς 232), δηὰ ἔγοπι (δι πηὸ οηνγαγά τγὰ8 τὸ- 
ξδγάεα 45 (6 πογίμοτι [ἰπ|1} οἵ [ῃΠ6 Κίηράοπι οὗ ᾿Ϊἀ4ἢ. Ἡδησε ἴῃ 6 
Ἔχργοβϑβίοη ἴῃ 2 Κὶ. 3", “ἴτομι ὅεβθα ἴο Βδϑογβῆοθα." ΤὨδ ρῥάαςε οὗ 
ἴῃς ἸαἰίεΓ 18 Πδγα ΒΌΡΡΙ θα ὃν Κὐηριοηη. "ΤῊ 5 15 ψποαΐ ἀουθέ (μς 
“«Ἐμ-γίημηο"᾽ οἵ Να. ταῦ, ἴοσ νηΐ ἢ 708. 1 τ μᾶ5 “Αἦμ δῃὰ Κύη- 
50, δηᾷὰ 705. 197 δηὰ 1: (ΠΕ. 452 ανε “Αη, Κρηηιοη." Ιἰ ἢδ5 
θοϑη ἰάἀοητδοα τι ὕὕρερν ὁγ- Καηνπαηηη, ἃ. 5116 δρουΐ ἴδῃ τ 165 

Ὡογἢ-οδϑὶ οἱ Βοεγβηθθα πψ ἢ ἃ ὅπὸ βργίηρ δηὰ ἴΠδ γιυΐη5 οὗ 8 σςοῃ- 
5 ἀἜγθ ]6 ἴοι. 1ἰ νγὰ5 διῃοηρ ἴπ6 Ρ]Δο65 γεοσουρίθα ὈΥ ἴῃς [ἐνν8 
οπ ἰμεῖγ γεϊυγῃ ἔγομῃ Ἂχϊθ. Οὐ. δ. ᾿ἰὖὋ., Βδοσβῆορα ψᾶ5 ἃπ- 
οἴδοσ; δυΐϊ ρεγθᾶρ5 ἤδη [15 ράϑϑαρε νὰ8 τι τίθη 1 ἢδα Ῥεθη ἰοβὲ 

ΟΣ ἀδαπάοηθά. Τὕῆδ 5ἰζηίβοδηςε οὗ 656 ψβορτδρῃϊοδὶ ἀθῖδι}8 ἢ8.5 

Ῥθθη αἰβοιιβθοα ἰῃ ἴῃ6 [Ιηἰτοάδιςάοῃ, τ ΏοΓΟ 1 γὰϑ8 βϑῆονῃ (δὶ ἃ 

ΤΙ ἢο86 ν᾽ϑίοη 8 θουηάοά ὈΥ [ἢ6 ρ]4.65 ἤδγὸ πδηιοὰ οδῃ- 

ῃοΐ πᾶνα Ὀδθη ἴδ6 δυῖμογ οὗ οἢ8. 9-11. [Ια ἴη6 τηϊάϑὲ οὗ ἴῃς ρῥ]αῖη 
α5ὲ ἀεϑουθοα, νης, 48 ἀρ ρδδΓβ ἔγοπι ν. ἡ, ψ1}} θὲ θουπάκδά οὐ ἰῃ8 

οαϑὶ ὈῪ (δε Ὠεδά 868, δηά οἡ ἴῃς τψεϑί ὉΥ ἰῃ6 Μεαϊίοιταησθδῃ, 
Τογυβαίομα ὁ λαὶϊ οἱ αἰοῦ ἐμ ἐς ῥίαζε, οἡ. δοοουηΐ οὗ (πε ἀεργεϑβίοῃ 
οὗ [86 βυϊτουηάϊηρ σΟΌΠΙΓΥ τόσα Ὀγοπληθηΐ [ἤδη ἐνοσ. ((. ΜΙ. 
41 15. 5, ὙΒοΙΟ [ο]]ονν5 δἰ ἰοο 5 ΠΚὸ δὴ οὐ Π1π6 οἵ (Π6 Ἰἰτ15 οὗ 
(6 οἷν σοττεβροπαϊηρ ἴο ἴῃ6 ἀΘϑογ ρ ]Οη ΔΙγεδαν σίνθη οἱ ἴΠ 6 ἐχ- 

ἰεηΐ οὗ (6 σου ΕΥ̓͂ θΕΙοηρίηρ ἴο ἢ. Αἱ γϑβί βἰσῃίΐ 11 15 ἃ {|| οοῃ- 

ἔυβίηρ, θεῖ, 18 τὴς Οαἷς οἱ Βεη]ατηίη Ὀ6 Ιἀοη τ θοα ΜΠ} (86 5Πεερ 
(δίο οὗ Να. τῆ, δηὰ Ἰοοαίθα πογίῃ οὗ [π6 ἰδ ρα ἴῃ [6 γγ8}} οοῃ- 
ποοηρ (6 Τόσον οὗ Ηδηδηοὶ τ (ἢ πογίῃ-οαϑῖ σογηοΓ οὗ (ἢ 6 
βϑογθα δῃοϊοβυγο ἴῃ 115 οἱ ρίηδ) ἀἰπιθηβίοηβ,Ἐ ἀπά (6 ρῆγαϑο, ἐο ἐξ 
δε οἵ ἐ᾿:6 Εἰγεί Οαίδ, οταϊ θα ἃ5 8 ρ[ο58, [6 τηϑδηΐϊηρ οὗ [ῃ6 δυίπος 

Μ11 θεοοπλθ δρρᾶγεηῖ. Ηες ρίνεβϑ ἢγϑί ἴῃς (ἢ οὗ ἴῃς ΟΥ̓ ἴγοτ 
οδϑί ἴο ᾿νοϑί: 1{ 8384}} εχίεηἀ ἥγοηι ἐδ Οαίε οὗ Βεπ)αηεῖμ, ν  ϊς ἢ ]- 

δου ζῇ 1ἴ τγᾶ5 ποῖ 50 ἴδ. ποσίῃ, νγ5 ἔδγίῃεν εαϑὶ (ἤδη ἴῃ6 ΤΟνΤΟΓ οὗ 

40]! ε. 2ηγ18 221. Ουϊδς, ΖΌΡ̓ῬΥ., ν, 282. 
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Ηδηδϑηεὶ, ἐο ἐδε Οογηεν Οαἰς. ΤῊ 5 ραῖο, 85 118 4 Π)6 1πΠ 6 ΠἸοδίο5, γγ83 
δι ἴῃς πογίῃι-γαϑί σοσηοῦ οἱ (ἢ6 οΟἰὙ,Ἐ δηὰ [ῃπογεΐογε ἴῃ (ἢ 5ο- δ δά 
““δεοοηά 411." ΤΤΒε Ἰοησίῃ ἔγοτη ποσί ἰο βου 15 τηαγκοα Ὀγ 
ὕνο οὐ᾽]δοῖβ δηλ }ὺ ἴο ἴΠο586 ἴογ ψῃοῖὰ ἴῃ6 ρᾶβϑαρὲ νὰ8 τι δη, 
ἐπε Τοιυεν οὗ Ἡαπαμοὶ αἱ ἰῃ6 πογίῃ-σεϑῖ σΟΓΠῸΓ οὗ (ἢ6 ῥγεβθηΐ 
Ἠδγϑὰ,7 δηὰ ἐΐε κί ρ᾽5 ιυΐό- ῥγέδ5, ΜὨΙΓὮ τχυϑὶ ἤανα ὈΘΘη ἴῃ ΟΓ 

ὯΘΔΓ (6 4]1ογ οὗ ΗἩΪΠηοΏ. 76γυβα] θη 85 ἴῃ ἀοϑοθεα πουἱὰ 
θ6 δρουϊ 85 ἰαγζε 88 ἰμδὶ ραγὶ οἵ (ἢ οὐ ποῦν ψΠΠΐη (ἢ6 νγ 8115, θαΐ 
ἱϊ νουϊὰ ποῖ ΟσΓΌΡΥ ἴδ 58π|6 στουηά, ἴῃ ϑουϊογῃ [ἰπυ] θεοῖσ ΠΟῪ 
80116 ἀϊδίδηςε οὐϊϑάς ἴῃς νγγυ4}18.Ὀ ὙΠ ἰδησύδρα Πογα τιϑεα ἱπ1ρ1168 
(ἢδὲ 1 γγὰ8 ποῖ 50 ἰάγρ ἤθη ἴΠ6 ραββϑᾶρὸ νὰ5 τὶ ἰἴθη.---11. ΤῊΝ 
ΟἿ Βανίηρ Ὀδθη γοβίογεα ἰῃ (ἢ 686 βεηθγοῦβ ΡΓΟΡΟΓΈΟΩΙΒ, ἐΐεν, ἴῃ 6 
ῬδΟρΙε Ψῇοβα τῖσῃξ ἰἰ 15 ΕῪ ἴῃς ἔανοιγ οἱ Ὑδημνθῃ, “γα ἀιυεὶϊ ἐπ 
ἡ υπαϊϑίυγροα; {0 ἐΐεγε σμαϊ ποί αραΐμ δὲ ἃα ομγες, Ὀτὶησίηρ ἀ6- 
βίγυςἴοη, διέ .7]εγμδαΐεηε ἐμαϊ δὲ α Ξαΐε μαδἠαϊοη. (Οἵ. 76. 4.1.5 
ΕΖ. 4431. 

6. πνη] ΦΟΛΩΓ (Ὁ οπι., Ὀυϊ ξίπες ἴ[ῃ6 ἐχργθββϑίοῃ ΝΊΠΣ Ὁ. 5 ἔγεαυδηξ ἴῃ 
«ἢ 8. 12-14, ὈοΟΪ᾽ τὴ δηὰ πίϊπουῖϊ πλῆν, δηα (Ὁ τορυ τὶν οὐδ ἴῃς νΌ., ἴξ 
δΟΟΠῚ5 ἱπηροβϑῖ]ς ἰο ἀεϊογπιίης ἴῃς οτἰ χίηδὶ τεδαϊηρ. ὅ6ς ἴδ οοτημπηθη 8 
Οὐ 123.-ς0.}.} ὍΝ] ΤΏδ τεχὶ 15 ον  ἀοη Εν οοττυρὶ, Ὀεοδῦβ6, 45 Ἔἐχρίδἰηθά ἴῃ 

ἴῃς οομμιηεηῖβ, ἰἰ ἀο68 Ὡοΐ 540 ψῶῆδὶ (Ὡς δυΐδον τηυϑὶ Βανα ἰηϊοηοα. 
Μορῖ οὗ {πε αἰϊεπιρίβ ἰο ἐτηθη τηυβὶ Ὀδ6 τεὐθοϊοα οὐ ἴδε 88πη16 στουηά, 
ΤὨς τοβῖ σὲ οὐ ]͵ες ΟΠ ]6 ἔοῦ βϑοπις οἵδε τεᾶϑοῆ. Ἐπν. σϑηάοῦβ, ἐδδγό 
5}α]] ποί δὲ ἰὲρμέ απά (αἰ ϊετηδιίίης πὶ 10) οοἰά απὰ ςε. ΤὨΪΐΒ 15 υπ38115- 
ἰδεΐοτγ, θδοδῦϑε ἴῃς ἰοττη8 οὗ ἴῃς Ὠγροϊμεῦς αὶ οοτηραγίϑοη ἃσγε ποῖ ὁορρο- 
αἰίεβ. ΘὍε διϊεπιρί οἵ ἴνε. ἴο τειηοαν (8 ἀεἴεςοϊ 15 ἐχροβςα ἰο οσὶ οί 
ἴτοτα δηοῖπεσ ροϊηΐ οὗ νίαν. Ηδς 55:65 ΟΥ̓ ῸΓ Ὅν, ἴἢυ5 σεις 
ἐμεγε 5μαἱ} ποί δὲ ἀεαὶ απά οοἰά αμὰ “γος. 8ο Οοσί, Νον., Μαεχγὶ, ΚΙ, 

ΤΏ οδ]εςτοη ἰο (ἢϊ5 ρσοροϑδὶ 18 [δὲ Ὁυῖ, 18 11 δβδὰ Ἔνοῦ δαὰ δ ρἷδος ἴῃ 
ἴδ ἰεχὶ, του Βαγάϊγ ἢδνα Ὀδδη τη ϑίδ κοὴ ἴοσ ἃ ψοσζὰ 50 αἰ ἔδγεηϊ δὰ 

80 ΤΩΝ [6585 801 {4 Ὁ]ς ἰῃ 1[ἢ15 ςοηηοοῖίοη. Νεὶῖθογ οὗ ἴῃς65ς οὈ]εςτἰοη5 δὴ 
δε Ὀτουχῆϊ δραϊηβὲ [26 5 ΤΊΡΙΕΣ οχρεαϊεηξ οὗ σορ δοίης ἫΝ ὉΥ ὝΨ, δηὰ 
Τεδαΐϊηρ, 845 ριοροβεὰ ἴῃ τῇς οοϊῃμηδηΐβ, ἐΐέγε σα} πὸ ἰοηρεν δὲ οοἰά 
σπὰ γος. Τῶς Ὃν οἱ 4 ἰ5 ἐδ ϑ3}}} Ἔχρ δηθὰ ὈΥ ἐϊβ ἀρρεδσδῃςς ἴῃ ν. ἥ. 
Τῆς ἠοχῖ ἵνῸ ψοσάβ, 88 ἢν ροϊηϊςεα, ἃγὰ υ50}8}}}7 τε ογοὰ 2ειυεῖς (5.45) 
4πα}} ἀιοϊμαϊε, Ὀὰΐ ἴστε σδὴ Ὅς πὸ ἀουδὶ δαὶ, τ ὦ ἘΦ  ὅ Σ, 
οπα βδου)ὰά σὰ. 7)κ8}} δ . 6., 85 δδονς, οοἰά απὰ 7γοΞί.---Ἶ. ΠΥγ.--μν}} 

Τῆς ἱησοηστυουβηςβ5 οὗ ἰΠε5ὲ ποσάβ 15 ὑσοοῖ ἴπδὶ ΠΟΥ ὅγὰ δῇ ἰηΐεσ- 
Ῥοϊδίοη. Μαγίὶ ψου]ὰ γεϑδὰ ϑυν δαὶ (8 [8158 ὑσίς. ἴπε Ῥστοπουὺ νουὰ 

4 (]. 2 Κ., τ4}8 76. χ128,. 7 ἘΒ1,., χχὶϊ, τ36 .. 160]. 1. 2118 Νο. ἢὶ 123, 
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ῬΙΌΡΔΟΌΪΥ πᾶνε ἰδδη τἢς βεςοηὰ ρἷδςα. Οὑ. σδβ8."ὲη. .. Ντά. ὶ τσὲ. τ. της 
ὦ «οππεςίβ (8 εἴδυβε ἢ ἴ6 ποσὰ ἰῃδὶ [ο] ον, ἴυ5, ἐς ἐς ζηοισν 
δείογε Υ᾽ αἰιυεΐ,, ποί ας ἰἐ γα ὃν ἀαγ. πον ἐδε οῤῥοΞίίε ὃγ πὲρ.- 8. πνηι} 

ναπίηρ ἰη ὦ Ὁ. Οὐ. ν. κ.--- 5] 1 Ηςεῦτεν τοασίεν ἰβ Η].; Ὀυΐ τη 8 ἰς 

ῃοῖ [πε ΕἸ Π 5} Ἰάΐοτα. [Ι͂ἢ τὰς ΕΝ΄., ἰπογείοσγε, ἴΠ6 55. βδου!ὰ θὲ ΞΡ 58- 
τυϊεὰ ἔοτ ἴδε ρΡ]., ποὶ ΟὨΪΥ οὗ ἴῃ πουῃ, Ὀυϊ οὗ ἴ!6 ρσοπουπβ οὗ ψἘΙΟὮ 
ἰς 15. (6 δηϊεςεάοηϊ,---.}θ.} (Ὁ οτι. νε. τεϊδὶπβ ἴῃς ποζά, θυῖ ρυῖβ 
τ ἱηίο ἴδ ρῥὶ]. πὰ Η. 80 Νον., Μαγῖὶ, Κι. ὙΠε οἤδηρο, μούσενοσ, 
ἦβ υηννδιτδηϊοα. Τῆς (δουρῶϊ οὗ ἰἢς δυῖδοσ 15 σοσσοςν τερσοάυςεά ἴῃ 
Φ ὃὉγ ἔσται οὕτως. 1 δὲ Παὰ τηεσδβηῖ ἴο πγδῖτα ἴῃ 5υ]. οἱ (Π15 νΌ. Ὁ", 
Βς νου]ὰ δδνε τερεδίεα μΥ", 85 ὁ ἀοεβ ἴῃ ΟΣ 1.3»..-..ΦὉ. Οη (δς ρεοη- 

αἰποη 685 οὗ [ἢ18 νοσβθ, 566 ἰῃε σςοχιηθδηί5.---10. 30] ΤΏΘ δῦβοηςε οὗ 186 

οοηποςοίϊνε οδῃ Βαγαϊγ ὃ ἱπιοπομαὶ, Ἐρδά, ἱπογείοσε, νὴ Ἡ Φ, 301. 
50 Ηουθ., Νενν. Ου ἴδε σεμάογ, 566 αεβ. 6. 7 ὦ), Τδε νοσά πονοὸσ 
οἰϑενῆσεγε τηδδη5 ολάηρε, ἃ ἰαςϊ ἴπαἱ 5Βῃουϊ ἃ δανὸ τηδάς Κὅ,., εἰ αἱ., (ἸῺ Κ 

ἐπνίος Ὀεΐοτγε τεηάεγίης ἰΐ 50 ἴῃ 1818 οοπηρδοίίοη.---3.}5] ΤΏς δθβεηςς οὗ 
ἴῃ δῖ. βδεῃβ ἴο δανα Ὀδεη ἰηϊοπἀ δά ἰο ρῥγενεηΐ ἴῃς σεδάεσ ἔσο ΒΌρροϑ- 
ἴῃς, 85 ἀο Κῦ., εἰ αἱ., (μαι ἴπ6 διυῖμοτ δὰ (δ ν8}1δν οὗ (6 Ἰογάδη ἴῃ υϊηά. 
((ῦ. 6ε5.}..5 (δ) (4) ἃ), Αςς. ἴο ΚΙξ. 1[ἢ15 νογὰ 15 οχαϊοα ὈΥ ϑοιις δὺ- 
ἐποσί 65; Ὀπέ, ᾿ξ 30 πχδδηβ 74 αδοιΐ, ἰὶ ἰ5 ὨδΟΌββασΥ ἴο (Π6 οοτηρίεῖς δὁχ- 
Ῥτοββίοῃ οἵ ἴῃς διιῖμοτ᾽β ἰ468.---2.}}] ὙΝΤΩ τμὲ ἔοτοα οὗ Ὁ 29. ΟὐἹ. 768. 
1:7, 65.1.8. 2 (δ), πα ΠῸ Ἢ Νοῖ, 85 οης νου ]ὰ γαῖδοῦ ἴσου (68. 15. τ. Κὶὰ 

[ἂς ρῥγίς., θυΐ ἴῃς ρῇ. 34 55. ἔεπι., ἴο ἀρτεεὲ τ ποῦν. ὙΠο κ ἰ5 ἱμεγεΐοσε 
ΒοΙα ἃ νονοὶ ἰδιῖεσ, δηὰ ἴἢ6 οοττεςΐ νοσδ  βδιίίοη δὲ οἱ Βεη Ν᾽ αρ) αϊὲ, 
πρμ. 5,118 ἔοστηβ οσςαγ αἰϑενῆεγε ἰῃ ἴπε ᾿σίς. 85 Με 1] 85 ἴῃ ἴδ μέ. 

ζ΄. Ηο. το". 7. 41, εἰς. νη Η. τάϑβ. ουσ, τὶ οὐ" ἔοσ [15 συ). Οἱ 
(δος (ΔἀνοΣῦ 41) τοϊδοη οὐ 1.19 νὉ. ἢ 16 ποχῖ, 5εὲς (68. 139. Σ ὦ) .-- 

γῦνπ.--ρὸΆ] ΤῊΪ5 ρἤγαϑβο 15 ἢοῖ ΟἹΪῪ βυ ρεγῆυουβ Ὀα1 υπὶ πε] 10 ]6. ΤῊ 
διἰϊεπιρῖ ΌΥ Κῦ,, εἰ αἱ., ἴο 5ξανο 1 ΌῪ τερεϑεηςης (ἢ διυῖῃοῦ 85 ἰδ κίηνσ ἢϊς 
βἰδηὰ δἱ ἴπ6 τά α]ς οὗ ἰῃς ποσίπεστι θουπάδσῪ δηὰ ροϊη πη οὐ (ἃς 11π}15 
οδϑὶ δηὰ νγεϑὶ οὗ [δι ροβ ὕοῃ ἱρτογοβ 811 ρσγεσδάεηϊβ. [1 5 ἀουρθ]εξβ ἃ 
εἰοββ ἰο Ὁ0 ψϑῦ Ὑ, οἵ, 85 ἰὶ 5Βῃου)ὰ γεδὰ, τ “ψῦ Ἢ (ἃ Κ. 14:2), ὈῪ βοτὴς 

οἣδ Ψῆο ἰΔἀοηπβεά τἰῃς (οτγηοσς Οδῖς ψῖτἢ ἴῃς 50- 4116 ὭΣ) Ἦν οὗ Να. 
245 1283, Οἡ [δε Οπγίϑϑίοη οὗ ἴῃς δτῖ., 38ες (68.13.5. Κ.1 ὦ), Μαγῖ 
που ϊὰ οὔ. πιυς ἢ τῆοσαὰ οὗ ἴῃ 6 γϑσβο, νἱζ., 85 ἴδ 85 ὉΜ))Π ἱποϊυϑῖνα; δαϊ 15 
ΒδεΙῺ5 ἴοο πη Οἢ ἴο 5δοσίθςοα ἴο 5 τηείτίοδὶ ἰἤθοιγ. ες δ]5ο0 Κὶῖ.---οὴ 
Ἑάὰ., τῖτ 33 πι85., Ἡ Ὁ, ὑθον, 850 Παίδε, Νενν. Αος. ἴο Βό. ξ ἰ5 ἃ ςα5ὲ 
οὗ Ὀτονιὶοαυθηςα. 580 ΗἸἹ., Κο., Κὅ., ΝΥ τ., εἰ αἱ.---11. 2 Ὡ99»] Μασ 

οπ18. ἴΠ656 νοχάβ, δηὰ ἴΠΕῪ ἀο βθεῖλ βυρεσγῆμουβΒ. [1 ΠΟΥ ἃζγε σεϊδίποὺ, 
(οΥ 5βουϊὰ Ὀς αἰϊδοβοα ἰο ἴῃς ῥσϑἼθαϊης νοῦβα. 

() Τὴε μίε οἵ 6 παίΐομς (1415. ).---Ἰὴ [18 ρᾶγασταρῇ ἰῃε 
Ρτορἢδί γϑϑιπη865 ἢἷ5 ἀθϑοτρίίοη οἱ ἴῃς το εῖ οἵ [ϑγυβαίθαη. ΤῊΘ 
ὨΔΙοη5 δπὰ {πεῖν σϑίιθ Μ1}} θῈ ϑιγτίθη ΟΥ̓ ἃ 53.57}11 δπὰ ἀεδα ν 
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Ρίασχυθρ, δῃά ψνεδη, ἴῃ {μεῖς ἀδβρογαοῃ, [ΠῸῪ ἴα [ΠΟΙ ΔΓΙῚΒ 
δραϊηϑὶ ομα δηοίΐμογ, [υἀδῃ Μ1}} ἰᾶκα δαἀνδηΐδρε οὗ (ἢ ορροτίυ- 
ἈΠ ἴο αἰίδοκ δηὰ Ἂἀεβίγου ἴμεπ. 

12. ες 7ἐ;νγ8 Ρεϊϊενεά (παὶ ὙΔηνεῖ οοπίγο δα 41] τὴ (84 Π|- 
1165 ἴο τῆϊοῦ τηδη Κι ηα πεσε δ ]εοῖ, δὰ {πα δ δι ρ]ογεά {Π6πὶ 
ἴο οοττεςξ οἵ ἀββίγου ἴμοβε ψῆο οεηάεά Ὠἰπη.Ὲ [ἡ 48. . ἘΖοκίοὶ 
(Ὠγεδίθῃβ σορ ψ ἢ ἃ νϑγ εἰν οἱ δυο ἢ πη Η]ςοη 5, ἴῃς ἤγϑί ἴσος ὈεὶπΡ 

δαγίμβαυδκεο, ρδηΐϊς δηᾶ ρεβϊεηςθ. ΤῊ δυίμποσ οὗ (Π8 ραββαρα 
ἱπίτοάπιςοβ ἴΠ6 84π|6 ἴἤγοο, θυΐ ἰη ἃ αἰ βογοηΐ ογάοσ. Τῆα οαγίῃ- 

αυδκε Βα 45 δΙγεδαν ἀδϑοσ θεά. ΝΟΥ͂ ζοπ]68 ἃ ῥίαρμε ιυὐῇ τυλίοῖ 

γαδιυοῖρ αὐ ὁρηΐς αἱ {16 ῥεορίος ἐμαὶ κανε ἑεγυεά, ἴΔ Καὶ τα ΠΑ γΥ 
ΒΟΙΓΥΙΓΘ, σφραΐϊμοί 7εγδαΐοι. ΤὨΘ εβες(5 οὗ 1 ἀγὲ ἀδβου θεὰ ἰῃ ἀ6- 

1111. ὙΏεΩ τρθη ἃγὰ δἰίδοκοα ᾿γ 1, ἐμεὶγ βεσῖ 5Παὶ γοΐ σιυαγ εὐπήϊς 
μεν σἰαπά ομ ἐμιεὶγ ζδεῖ ; ἃ5 ἴΐ ἴγοιῃ Ἰθργοϑυ, ΟἹΪΥ, οὗ οουγϑθ, πα ἢ 
ΤΊΟΓΕ ΓΑρΙ αἰγ.1 ΤῊ πθγὸ τηθηοη οἵ βυςἢ ἃ τιοάδ οἵ ἀδδίῃ πη κοβ8 

ΟΠ 65 ἤ65ῃ οὔθαρ; ΠΟῪ τὰςῇ πογε ἃ ἀεί ]οα ἀδοοτιροη! Ὑεῖ ἴμ 6 
ΤΙΣ 566 18 ἴο ἀν76}} ΤΠ 86 ἰϑδο!οη οἡ ἴπ6 Βοττίθ]ς ραγίϊου ]Αγϑ, 

83 ἢδ γϑοϊίε8 μον ἐλ εὶ 6γε5 5 Παϊ! γοί σιυαγ ἴμ ἐδιεῖ δοσξείς, απ ἐδ εὶ 

ἐοπρμες [αἱ γοί σιυαν τη ἐπεὶγ νιοιϊδ. Τὴδ ράβϑαρθ Ὀ6Ιοη 8 ἴο ἃ 
εἶ458 οἵ ψῃϊςἢ Ῥ8. 1375 15 [ῃε πιοβί ἔγεα θη οἰϊοὰ Ἔχααρὶθ. ΤῊΣ 
σεν οὗ σῇ [ΠΕῪ ἃγα ἴΠ6 Ἔχργεβϑίοῃ 15 γανο ηρ, αὶ [ἰ 15 ΠαγαϊΪν 
ΒΌΓΡΓ βίην ἴῃ νον οὗ ψῆδί ἴῃς 7ἐ᾿γ8 βυβεγεα δἱ νϑγίοι5 {{π65 ἔγο πὶ 
(Πεῖγ ὀρργεββογβ.---13, ΤῊς ἊἽβες(β οὗ [85 ρίαριια ψ}1}] ποῖ θὲ πηδᾶϑ- 
υτοὰ Υ (86 πυροῦ οὗ ρογϑοη8 ΨΏΟ δοίια!ν αἷθ οἱ 1. Ιη 80 ἢ 
(8565 ἴπ6Γα 15 δρί ἴο ΒΡογνεπε ἃ ἀθιηογα δίῃ τόσα ἀδϑίγιςενο 
ἴδῃ (ῃ6 οτγίρίηδὶ δορί ἀθπιῖο. Οὕ. τα. ΤῊδ υτίϊογ ῥγθάϊοῖβ [μα 
1 ψ11 θὰ σι ἰῃ 1(ἢὴ6 οδ56 οἵ [Π15 ρίαριιε, [Πδἰ (6 ἢᾶνος τηδάς ὃῪ 
ἀΐϑοαϑε Μ11 υππγδη (ἢ Ὀγαναβὶ οὗ ἴῃς Πο5ΕΠ6 βοϊἀΐδγυ, δηά, ἴῃ {ΠΟ Ὶν 
ΓΓΘΏΖΥ ἴο 6808 ρ6, [Π6Υ Μ1]] [411] Ὡροὴ οπα δηοίμοῦ τ ἢ [ἢ6 ψεαροη8 

ἰηἰεπαἀ δ ἔογ (πε [ἐγ8. ΖΤάεγε 5}α]} δὲ α ργεαί ῥαπῆῖς, Ὧδ 54γ5, δα ἀ- 
ἴηρ, ΜΠ ἴῃς αἰβγεραγα [ῸΓ Θθσοη ἀΔΙΓῪ οδι1ι568 σΠαγδοίογβῆς οἵ (ῃ6 
Ηδεργενϑ, γγοηι γαΐπυεῖ. Τῃ ἃ ἴεν πογάβ ἢδ χίνεϑ ἃ υἱνὰ ἀ6βοτρ- 

ὕοῃ οὗ ἴδε βίγσυρρίε: Το σμαὶὶ βεῖσε, φαΐ ἢ ἶς 7εἰϊσιυ, ἢ μα 
ιιηα, σμᾶ μὲς οἴῃεγ λαμὰ ὁμαὶ! γὲδε, Ὀ6 ὈρΠΠε4, σραΐμοὶ ἐμ μαμὰ 
οἵἉ μὲς εἰσιν. Τὶ “11 θῈ ἃ ἤφῃΐ ἴο (86 ἀφδίῃ δὶ οἰοϑα φυδγίογβ. ὃ 

40, Αὐτὰ. 438. ἵν. γη614 6. 1)ι, γχ81 8 1] ἘΣ. 188 2 Κ. τοῖΐ. 
ζ Π,. [,ν. 1618 Ὅι 483 {᾿, ᾷ σι 7υ. 5 τ. 14. α. 
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14, ΤῊς ἢγϑί εἶδιιϑε οὗἨ ἧ[ἢ]98 γϑσβϑα 5 διηδίριουϑ. [{ τᾶν [ἢ 
641.8] ΡΓΟΡ ΓΙ οἴΥ, 80 δι ἃ5 Ηδῦγον υϑᾶρα 15 ΤΟΠΟΟΓΗΘ6, Ὀ6 Γεπάετγεα, 

Ἱμάαλ, αἷδο, «μαὶ! δρ)ιῖ ἐπ “εγμδαίθηε οὐ ὕμάαΐ, αἷδο, 5μα}} δρὶ 

αραΐηεί 7 εγμδαίεηι; Ὀαΐ ἴΠ6 ἸΔιοΓ 15 ργοῦδθὶν ψῃδί ἰπ6 ττίίογ ἰη- 
ἰεηἀεδά ἴο 588Υ. 80 ἴῃς Ψυϊγαίε. [{ 15 ποῖ, βούγανοσ, ργσοῦδῦϊε [Πδὶ 
ἴῃ 80 βαγίηρ ἢδ πιοεδηΐ ἴο 853ϑδγί ΟΥΓὁἩἉ ἸΩΡΙῪ [ηδὲ οἡ [ἢ}5 οσσαϑβίοῃ ἰῃς 
71ἐν ουϊϑἰάε ἴῃη6 οἷ ψουἹὰ θὲ διγαγθά δραϊηϑβί 118 γὶῃ {{π] 1π Δ ]- 

ἰδηῖ8. ΤῊΘ 5ἰἰυδίοη ἀο65 ἠοῖ Γεαῦϊγα βιςἢ δὴ ἱπίεγργείδοη. ΤΒῈ 
Ὠδίοηϑ, δοοογάϊηρ ἴο ν. 23, πᾶνα σδρίυγοὰ (ἢς εἰν, θυΐ Ὑδηνοἢ ὨΔ5 
Δρροθδγοά ἴο γεϑςῖια ἢΐβ ρεορῖίθ. ΤὨδ σοπαιίογοῦβ, [ἤγονγῃ ἱπίο οοη- 
[ιϑίοη δηα Ἴοοηϑβίοιηιδίίη, ἃγε δηραροά ἴῃ ἀδϑβίγουϊ πηρ οπ6 Δποίῃογ. 
Νοῦν, ἰἰ νου]ὰ θὲ τἱἀϊοσυίϊουβ, υμάογ ἴμ686 αἰγουτπηδίδηςοϑ, ἴο ΓΕΡγε- 

βοηΐ [6 συγ] [εν 85 ἰδκίηρ [η6 ραγί οὗ (ῃἢ6 σοη ἢ ]65. [1{, [Πογο- 
ἴοτα, ἴμ6 εἶδιιϑα 15 ρεπυΐπο, δη σραΐηδ, 18 ἴΠ6 Ῥγορεγ σεηάογης 
ἴος [ῃ6 ργεροβίοῃ, 1 τυυβὲ 6 [6γιι8816 πὶ, ἩΠΟΪΪΥ͂ ΟΥ ΡΑΓΕΥ οςου- 
Ρἱεά ΒΥ ἴα ρεῃῇ]ε8 δηά διίδοκεά ὈγῪ Ὑδῆνθι, ἀραϊηϑὲ νος ἢ ἢς 
ΙΏ6ΔΠη8 ἴο 54Υ (παὶ [6Ὧἢ} Ὑ11 ἄρῃϊ. ΤῊ 8 ροβίοῃ οδῃ δ τηδίη- 
ἰαἰποα ψἱῖπουΐὶ τεΐογοηοβ ἴἰο {Π6 [ΟΠ] ον ης οοπίοχί. ἽΝ ΈΘΩ ἰπδὶ 15 

ἰδίκεη ἰπΐο δοοουηῖΐ, Ἔβρθοίδ!ν 1, 45 ἴῃ ἰδῈ Οσεεκ, οαγγ 1,.δ[η δηά 
ϑγτίας νογϑίοηϑ, [6 νϑγ οὗ ἴῃς ἠοχὶ οἶαυϑε 15 γεηάδγεα δεξνεϊγ, 
ΟΠ6 ΠΔΥ͂ θ6 ΘΥΘῺ ΙΏΟΣΕ ροϑίνο. [Ι͂η ἕδοϊ, 1ἰξ ΠΔΔῪ Ὀκ εἰαἰπιεά (δαὶ 

16 ἀθονο 18 ἴῃ6 ΟὨΪΥ ςοπδίβίθηί ἱπίογργείδιίοη, βίηοθ, 1π|685 ᾿δῇ 
ψ γα ἴο πρῃϊ ἀραίηϑι (Π6 σε πη 165, [ποτα νουἹὰ 6 ΠΟ 86ῆ86 ἰη βαγίην 
(αι 1 ((Π6γ) βου! οοἰϊφεί ἐμι6 τυφα ἢ οἵ αἱΐ ἐπ παϊίοης, ροϊά, απὰ 

δένεν, απὰ ραγηιεμίς, ἴῃ 85ρ0115 σαί Πεγεά ἀυγίηρ (ἢ6 ἱηναβίοη τ Ὡ]Οἢ 
πχυβὶ πον δ6 δΔρδηάοποά, ἐν ργεαί αδμπάσποε. (Υ. ἘΖ. 482 ἴ- γρ᾽ ἴ΄. 

1δ. ΤῊΝ ἰοχὶ ΠΟῪ τοϊυγηβ ἴο ἴῃ 5 δ]6ςΐ οὗ [ῃ6 ρίασιιο, δῃὰ σοῃ- 
ἰπι65 1ϊ, 45 1 1[Π15 νϑῦϑα ἱτωσηθα ἰδίου [Ὁ]οννεὰ ν. 12, Ὁγ δᾶϑαΐηρ ἐμαὶ 
ἱμεγε ἐμαὶ! δὲ α ῥίαρωε, Ἰοῖ ΟὨΪΥ δυιοηρ [6 οβεπαϊηρ πδιοηβ με τὰ- 
βοῖνοϑβ, δυΐ α8ο0 ο»Ἐ" ἐψε ζογεσ, ἐπ νης, 6 σανεοὶ, ἀπά ἐδ α55, ξυεπ 

αἱ ε1.6ὲ οαἰἶ ἐμαὶ αγε ἐπ ἰδιο5ε αγγΐδς, διὰ 1ἰ Μ11] ργονα 45 ἀδβίσυς- 
ἔἶνα ἰο ἴδηι ας ἐ ιὲς ῥίσρμε, πιδτηοῖγ, ἴπ6 ομε ἀδβογ θεά ἴῃ ν. ἴ3, ψ1}} 
ΡῈ ἴο ἴῃ6 ζοηΈ 168 ἐπουλβοῖνοϑ. Οὐ. ΕΖ. 4185. 

18. οὔὖκι] Το σαὶ. ἰδῖκοβ ἴτε ρἷδος οἵ ἴῃ6 βοςοηά, ἱπίογηδὶ, οὐ]. (Οὐ. 
Οοε5. 857. 5.-ὶ Ὁ.5}»5] ΑὮἡ Ἔχοερἔοῃ, 85 δἰγεδαγ (125) ῃοίςά, ἰο ἴῃς υϑᾶζε οὗ 
τ ἷ5 “Βαρίοσ, τ δῖος ἢ γδαυϊγεβ Ὁ), ᾿υ8ὲ 85 ἴῃ 123 ὉΝ2 8 Δὴ Ἔχοεριίοη Ὁ 

ἴδιο τὰς ἴῃ ἴλρὶ οὨδρίερ, [ἢ (5 οδϑς μεσ ἃσε 5 Κεῃη πι55. ἱβ Ὡς ἢ ἴδε 
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ΟΟΡΥΪΞὶ 885 γοοορηΐβοα ἴῃ υϑᾶσὲ δη ςμδηρεά [Π6 ἰοχὶ ἴο πλδῖο 1 αηϊέογπι. 
- 975] ὙΤῈ]5 ποσὰ, 85 ροϊηίεὰά, 15 (6 ΗἸΡΆ. ἰηξ. δ058. δπὰ δὴ δρροβίνε 

οὗ γκι, Οὐ Οη. 17}91,ν. 61 Ὁῖ. 1ς3, Οςε5.}..5.1. 4), ΤἌὟΒΕ ΟἿΟΣ ἔοστῃβ οὗ 

186 β6τὴοδ νῦ. ζοιπα ἴῃ [15 νοῦβθ, ΒοΎΤΈνοσ, ἃγὰ ἔγοπι ΝΙΡΏ.; ΠΟΥ 15 ἴῃς νῦ. 
εἰβενβογε υϑεα ἰῃ ΔΩ ΟἴδΠεΥ βίεπι. [115 ἰποσεΐοσε ργοῦδθϊ]ς ἐμαί [Π6 οτς- 

'π4] τεδαϊηρ ἰῃ (15 οϑ86 τυὰ8 ρΡῇ3. ὉΤῆε ἰηΐ. δΌ5. 15 ῥσεςίβεὶν δἀδρίθα ἰο 

ΡΟΓΓΑΥ ἴῃς βυάάδηη6885 οἱ ἴπ6 ἱπῆϊσοη ἀεβοσι θα δπὰ ἴπ6 τα ρὶ ἀἱν ἢ 
ὙὮΙΟΒ 11 Μ1]] ἀο 115 τοσκ. ΟΥ̓ (65. 15. 4. (δ) (δ) ἀπά (4) ---γὉ7} 2] ΤῊς 51. 5 
ἀϊπαϊδυῖῦνε. Ιἐ 18 (ἰὨεγείοσε ὈΓΌΡΟΣΙΥ τεπάογοα ἰη Ἐ ὈΥ σαγο ὠπέμδοι- 
Ἴμδφμε, δτιὰ ἴῃ (Ὁ ΌΥ «σι; 25.., ἐλεεῖν ἴε58. (Οὐ Οε5.}1.. 6. Εἰ ππτηΚ}ομνυ} Α 
εἰσουτηβίδ 4] οἶδιιβε, τὐλές ἅε, εἰς. ΟὕἍ Ο685.} 156... 5023] Βα, ἴῃ 

ΒΔΓΙΠΟΠΥ͂ τ ἱΠ ἴῃς ΔηδΙοροι5 ς8565, 103. ΟἹ. Μαὶ. 25 ΄.. 80 Βἴδ8., ΝΥ ., 

Νον., Μασγι, Κιι.---18, ΤῊ νεῖβε δηά [πὰ οης ο]]οσίης ἃγὲ το]εςίςεα 
85 5ΕςΟΠἀΔΙῪ ὈΥ ἴῃς ἰδίεσ οὐ .5, Ὀυΐ, [ὁ τὰς ᾿πιεγρτεϊδ ἔοῃ κίνθη ἴἰο ἔμ 6 πὶ 

πη ἴδ6 ςομητηθηῖβ 15 οογγεςί, ἰΐ 18 οἰθασ ἰπδι [ΠΟΥ ἢᾶνς ἃ ρἷδος ἰῃ ἴῃς δυ- 
18οτ᾿β ρἱςΐυσθο. Νοῖς Ὁ"25 (ν. 12), οῃς οὗ ἴῃς σδδσδοίοσιβεῖς ψοσάβ οὗ (15 

ςδαρίογ.--ττνη] Οἷα, Ἦ (Ὁ.- τῆν Ὁ} ὦ οπιβ., εχο. ἃ ἔετν οὐζ585.---Ὁ] ΤῊς 
δες. ᾿ςοπϑίσυς οἢ 18 ΝΟΥ ΓΆΓΟ, Ἔχοορὶ ἰπ 1Π6 (8568 οὗ 5[5. Ἐά,, (πετείοσο, 
ΜΓ ς3 πη55., Ἴ2, οσ, ἢ (ὦ, νρ 3. τη» .] ὙΉΪ5 τλαῖκεβ ἰο] σα ὉΪ6 βεηβς, 
δῖ 11 5 ἀϊ συ] ἴο υηἀετγβίαπα μον Φ γμοί ἔτοπμι ἰΐ καὶ συμπλακήσεται͵ Ἐ;, 

εἰ ἐπεῤ᾿ίοαδίων, Ἢ, εἰ σοπδεγείων, ὦ, «Δλ2ο, διὰ ὦ, ϑϑθην; ἔοσ 411 οἱ 
ἩὮΙΟὮ ΠΡ2 Ἢ νου] 5εεπλ ἴο Ὀ6 8 πόσο ΡΓΟῦΌΔΌΪς οτὶ ὶ η8].---14, πῚν}}] ΤῊς 
ΨΌΓΑ ἰ5 δόσε υϑε6 οὗ [ῃς ςου ΕΓ, δηὰ 15 ἰΒεσζείοσε ἔσῃ. Οὐ. 0 68. 15. ὦ», 
--οὐὐννν}] ΤῊς ρσεροβίἔοη ὃ» 18 υβϑοὰ 8 (6 ρἷδος αχαϊηβὶ πϊςῃ 
ὝΑΙ 5 ὑγρεά τό ἰ., δηἀ 2 δἰπιοβί ἃ58 οἴϊεη. (). 7.8. τοῦ 7. 15 ο"δ. 52 χ1|2 
1 5.23} 2 5. 1238.37.8 1 Καὶ 201 15. 2οἱ Νέα. 432 (ἢ. 3ς,. Ορ. Ἐοβίηβοη, 
62 7.---ηοΝ}} Ἐά., σὶ ὦ (καὶ συντάξει), ; (οοἰ ρει), απὰ (ὦ (.4.λ.5ο). 

ΠΙΡΌΝ..---2}}Ὁ}] ΟἿ. 858 ἱποοηϑβίβίδης τὴ (ἢ6 πιδδηϊηρ οὗ ὉΛῸΠ ἴῃ (ἢ]ς 

Ομδρίοσ. 1ὶ 85 Ὀοιτοννεα ἔγοιῃ 123: 5.--1δ. Ὁ.05] ΤΠ 55. στὰ τῆς ἀσί. 
5 Βεζγε υβϑεὰ οἵ ἴῃς οἶα585. Ηδηςς ἴἴ ΙΏΔΥ ὈΓΟΡΟΙΙΥ Ὀς ἰγδηβίδιθα ὃγ (δε ρ]., 

ἃ5 ἰΐ 15 Ὁγ ὦ. (. Ο65.}136. 2 (Δ) -τττ ΠΤ] ΟΥ̓ ΠΑ ΥΙΪΥ Ἔδο ἢ ἤουη δἤεγ 
ἰῆς τσὶ μα9). (΄. ση. 12}5 2433, ϑοιηδίπιε8, πούνενεσ, 85 ἴῃ ἘΠρ Ι58, 

ἴδ ςοππεςίνε 15 υϑεα ΟἾΪΥ ἢ [Π6 ἰα51. Ηδτγε 1ἴ τλᾶσα ἴῃς οηὰ οἵ [δα 

δειῖεβ, δπὰ (ἢ οπα σὴ [ἢ πεχὶ νοσζὰ ᾿ἱπίγοάυςεβ 8 ςο]]εςνε ἱποϊυάϊηρ 
ἴῃς ἔοι οἾ45565 δηυπιοταῖθά, Οὐ. 665. 15. ποῖο (4) ἀπά (δ) ---- ΠΝ] Τῃ 28 

1158. ἜλΌ, [86 τηοτα ἔσεαυδηῖ σοηπίσυς!οῃ; δῖ [86 πιΔ8ς. οὗ [ἢ νῦ. δἴζοῦ 

8 ἴεπ. 50]. 15 4130 8] ον 0]6. Οὐ, Οη. ς᾽ Εχ. 1215; 665. 1..6.1.Κ.:. ΤΈς 
Ῥτέϑεηοςα οἵ 9 888 πὸ ἰπῆυεποθ. ΟἿ. οἱ" 11].-τ}}02] [Ὦ 15 Κϑῆη. Π1585. 
0202; ὃὺϊ ΑΙ ἴ5. ῥσείεσαθ!θ. δο  Ἦ ὦ ὦ. Μασῖϊ βδοσίβοεβ ἴῃς στ Βοὶς 
ῬὮΓΑβ6 ἴο τῃηδίτ δὶ] σομβι ἀογδ 8. 

(4) Α μρεΐνεγεαὶ ταποίμαγγ (141 "3).---Ἴ Βα ἡδέοηῃϑ, μι οΠαδίοηεά, 
ὙΠῚΙ Ὀς αἰδροβεά ἰο γεςορτιΐδε Ὑδηνεἢ 85 ἴῃς ἰγσς σοά, Ρυΐ, 1 ΔῊῪ 

γείιϑε 80 ἴο ἀο ΕΥ̓͂ ΡΓεβθῃ [Ὡς ἐμΘμΊβεἶναβ δἱ {πὸ ἐβαϑὶ οἵ ἰδρεγηδο]εβ 
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ἴῃ Τογυβαίετα, (ΠΟΥ ψ1}] γεσεῖνα ἔαυγίῃογ ρυηϊϑητηθηΐ. Τὸ δοοοιημηο- 
ἀαίε ἴῃ6πὶ (6 βΒ8η ΕΥ̓ οὗ [6 ἰορ]6 δηα 115 ζυγηΐυτα Μ}111 6 ἐχ- 
ἰοπ 64, ποῖ ΟΠΪΥ ἰο {πε εἰΐγ, Ὀαΐ (ἢ ψΒοΪε οὗ ΓΤ ἀΔἢ. 

16. Τῇς πδίυγα] εἴεςί οἵ ἴῃς ἱῃηΒ]ςἤοη8 ἀρονε ἀδϑογ θα τυ] θὲ 
ἰο Ἔχδὶὶ Ὑδην θῇ ἴῃ 1ἴῃ6 ογ68 οὗ ἰῃς πδίοηβ. ἘΖεκίεὶ, δὲ {π6 βηὰ οἵ 
(ῃς Ρᾶγ4}16] ραβϑᾶξβ, πλ8 68 ῃἷπὴ 58 Υ, “1 τ 1]] παῖζε τγ561} ονσῃ ἴῃ 
{πε εγε5 οὗ ἸΏΔΠΥ Ὠδίοηϑβ, δηἋ [ΠΥ 514} Κποὸνν (ἢδί 1 δπὶ Ὑδηνεῃ.᾽" 
ΤὨΟ δυῖδοσ οὗ [815 ρᾶγαρτδρῇ ρῥες5 11 Ἔνθ ΠΊΟΓΕ βίγοη συ. Ηδ 585 
(δαΐ, αἴΐζοσ (ῃ656 ρίασιεβ, (6 ρεῃῖ 1165 ψ1}1 ποῖ ΟὨΪΥ τεσορτιΐϑε Ὑ8}- 
ποῖ, νυΐ (ῃδὲ αἱ ἐμαὶ αγε ἰφῇ! οἵ αἱΪ {1:6 παϊίοης ἰπαὶ σανιξ ἀραϊηοὶ 

)εγμδαίεηι οαἰϊ σογς με Κὕγοηι γ6 6 [0 γ667 ἰ0 τυογελὶρ ἰ᾿ι6 Κίηπρ, Υ αἦι- 
ὐοἷ: οΥ Ηοεσίς, αἱ ἴῃ 6 νΈγῪ βῃσίης [μὲ ΠΟΥ νου ἤαᾶνο ἀεβίγογεά. 
ΤΊΟΥ ΜΙ] ποῖ ΡῈ γεαυϊγοά, 85 ἀγὲ ἴῃς 768 ΕΥ̓ ἴῃς 1,ἅγν, ἴο ἀρρεᾶγ 

δεΐογε Ὑδαν ἢ (Ὠγίοα Ἔν ΟΤῪ γϑαγ, Ὀὰΐ [ΠΟΥ γ71}} Ὀ6 ἐχρεοίθα 2ο δε 

ἐπε γεαξί οἵ ἰαδεγπαοίες, ἰῃς 1.81 δηά πιοϑβὲ ἱτπηρογίδηξ οὗ [6 δηπυδὶ 
[ἐβνα 8, δηά ἰῃ6 ΟὨΪΥ οὔθ οὐὔρίη δ! ςεἰε γαίε ἃ δὲ (ἢ σθηΐγαὶ 
βδηῃςίπδιυ. Α τυηίΐνογϑαὶ ὈΙ]ρτίπηασε ἰο ἴπ6 ΗΟΪΥ ΟἿ ἘνΕΓΥ͂ γοαῦ 
μου ]ά, οὗ οουγϑα, Ὀς ἱπῃ ρο5510]16, γεῖ [ῃ6 ἰοσιὴβ υϑεά ἂγὲ βυςἢ ἰῃδί 

[ῃ6 Ῥγορῇεδῖ 566Π18 ἰο δᾶνῈ ὑε]ενοα ἰμδὲ ἰΐ οουἹὰ ὃς το] 1564.--- 
17. ἴδ! υτα ἰο οὔϑβεῖνε (ἢ Ϊ5 τεαιυγοσηθηΐ 11} θὲ ϑενεγεὶν ρα 5Πῃ6α. 
Μοσϑονοσ, ἴῃ6 ρυηἰβηπιοηΐ ψ1}} αἰ (ῃ6 οἴδηςθ. Το ἔεαβί οἵ ἔδθοσ- 

᾿ μδοῖεβ, οἵ, 85 ἰξ τσᾶβ βϑουηεϊπι65 οδ] δὰ, (με ἔδαϑέ οἵ ἱηρϑίογην, νγᾶ8 

ἃ [οϑεϊνα! οἱ [Πδηκερίνίην ἴογ ἴῃ6 Βαγναβέ 151 οοπιρ]εἰεά. (Ο 5. 
6ς.7)98Η. ΑἍἝΦγτοΐαβαὶ ἰο οοἰθργαία ἰὺ ψουὰ ἀγρὰθ δὴ ἱηρταϊτυάε 
Μ ΠΟ οοὐἹά ποΐ θὲ τοσε δρργοργίδίου ρυῃϑῃθά [ἤδη ὈΥ ψ]ἢ- 
Βοϊάϊηρ γαίῃ, ν Ἰςἢ Ὀαρδη ἴο [4]] ϑοοη δῇξογ (ἢ [εδϑὶ οἱ ἱδεγηδοΐεβ, 

δηά ἴΠ8 ργενεπ ηρ 8 ποῖτηδὶ ἤδγνοϑί ἰὴ ἴῃς ἰοΠ]ονίηρ γεᾶσγ. Ηδησς 
1:15 ἀεοτεθὰ ἐμαΐ, ὑΓ ση})) οἵ ἐδ }αηΗ ες οὗ “7ι6 φαγί σοπις πο τὴ ἴο 
]εγμδαϊεο ἰο τυογεπὴρ ἐμὰ Κίμρ, γαληυεν οἵ Ηοϑίς, οβ ἰδίδηι, [ῃδϑα 

Ἰπρταῖςϑ, οὕ, βί γι Εἶγ, ΤΠ ΕΙΓ 5011, σλαἱ! ἐἤόγο δὲ πὸ γαΐμ, δῃᾶ, σοηϑ6- 

ΙΘΠΕΥ, ΠΟ ΟΓΟΡΒ. 
18. ΤῊς ολ86 οἵ Ἐφγρί γεοεῖνεβ βρεςοΐδὶ ἰγεδίσηεηΐ. ἢ γϑϑϑοῃ 

ἷ5 ενϊάεηί. Ὑῇμδὶ σουη ͵85, δηὰ αἰνσαγβ μ85 θεθη, νδίεγεα; ποῖ 
ἔτοπι [86 οἷἰου 5, Βυΐ Ὀγ (δε τίνεγ Ν1]6. ΟὐὁἹ Ὁι. τ. ὙῊΪ5 Ρεΐησ 

50).]ὰ. χγεϑϑι Κ. 83 τ. εἰς. [Ιὼ 15. 663 (δὲ εχίτανδρδηὶ ὑγεάϊςιίου ἰς τοδὰς (δδὶ “ ἔγοιῃι οἵδ 
τοοῦι ἴοὸ δροίδεσ, δπὰ ἔτομι οὔς πεεῖς ἴὸ δοίδογ, δ]} θ6ςεὰ 58.8]} οοτγβ ἰὸ προσβὶ ρ ̓" Ὀείοτε Ὑ8}»- 
πε, δαὶ ἴῃ (δῖα ολϑε “4}} θεὰ" ἰοοϊυἀδεν οὐγ ἴδ εν  πιτἰπ τεδοῖ οἱ ἰδς τεταρῖε. 61. 70. 3!. 
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[η6 οα86, ἃ [ῃγοαὶ ἰο ψὶ τ Πο]ά ταΐῃ που πᾶν θδθα σἰ ἀϊου οι. 

ΤἼς ρῥγορμδεῖ 84Υ8, ἰπεγείογε, [ῃδἱ, ὑζτλ6 πεν οὐ ἘΡΥΡί οονις ποὶ τ 
αμπά ῥγέσεμὶ ἱμονεδεῖυές, ἤδη ὁπ ἔδιοηι ὁμιαἱ δὲ ἐμὲ ῥίαρμε εὐἰῇᾷ εὐἱϊοῖ 

γαλιυεῖ; ὁμαϊ σηνὴ αἷΐ 6 παοη!δ, ἈΔτΆοΙγ, ἴΠ6 Ρασυο ἀοϑογ θεά ἰῃ 
ν. 153. ΤἸη (Πε Μαβϑβογοῖς ἰοχὶ [ῃ6 πδοῃβ ἃσα ἀεῆηρα 45 ἴῃοβο ἐλαΐ 
οοπῖς ποὶ τ ἰο ἔδεῤ ἐδ 7265: οὐ ἰαδεγπαοίες; Ὀπῖ, ΑΙ Βουρἢ (ἢ15 οἰδιιθα 
58. ΡΓΟΡΟΙΙ͂Υ υιϑοὰ ἱπ ν. Ἶ5, ἴῃ [8158 οῃδ, 1 ἰγδηβδίθα δοοοσάϊηρ ἴο [86 
Ρυποεϊυδὕοηῃ, 1 τᾶ Κ65 ἴπ6 ΤΙ ΓΟΓ 54Υ ἰδὲ 6 ἘφΥρἝδηϑ Μ1}} ὈῈ 

ΡῬυπίϑῃθα ἴῃ ἴῃ βδᾶτὴθε ΨΔΑΥ͂ ἃ8 ἰῃ6 οἴ γ Ὡδοηϑ; ψὨοἢ, 848 ΔρρθδΓβ 
ἔγοτα ν. ᾿ἢ, 15 ργθοίβεϊΥ ψῇῃδί ἢς ἀἰά ποῖ ἱπϊεηα ἰο 58 7ὺγ. 1{, ου (ῃ6 
οἴμεσ μδηά, ιῃ6 ρυποίυδίοῃ Ὀ6 50 σμδηροά ἰΠδὲ (6 ἰαι(6Γ ΠΑ] οἵ 

ἴῃς νεγϑὲ Μ1}} τοδα, ἐἤδη οπ ἱδοηε σα] ποί δὲ ἐξ ῥίαρμε, εἴς., ἢς 18 

ῬγΓενθηίεα ἴσοι βαγίηρ μον ἴῃς ΕρΥρίίδη85 Μ}}}} ΡῈ ρυηΐϑμβεά. Τβοβα 
οοηϑίἀογδίοῃϑ 5ϑῆον (ῃ4ἰ ΜαΓίὶ 15 σοστεςΐ ἴῃ ποῖ ΟὨΪΥ ομδηρίηρ ἴῃ 6 
Ρυποιυδύοηῃ δηά οὔγἰἰηρ (ῃ6 [ηἰτα περδῦνε, Ὀυϊ ἰῃ ργοπουποίηρς 
ἴδ γεϊδίϊνε οἶδυβε ἢ τ ὨΙΟἢ [ῃ6 νΈγβα ἤονν οἰο565 ἃ ψίοβ8 θοσγονοά 
ἔγτοπι ν. 1.--19. ΤῊς οοτγοοίηθββ οὗ (86 ἀῦονα γεοοηβίγυςἝοη οὗ 
γ. 15 18 βῆονσῃ ὈΥ [86 ὨΔΙΤΏΟΩΥ Ὀαίννεθη [Π6 νεσϑα ἃ5 οπθηαδὰ δηὰ 
(ῃ6 5ἰδίειηοηξ ψῃΐϊοἢ ον [οἱϊονγβ. ΤΆῖξδ, 58 γ8 ἴῃΠ6 ῥγορῃεῖ, σὲ - 

[οττίης ἴο νν. “7 Ἴ: δ5 ἃ ψῃοῖς, σμαΐ! δὲ {πιὰ βρεοΐδὶ ῥωμέδίμση οὗ 
Ερυρί, ακπάὰ ἐπ σοτατλου ῥμηὶσίηο οἵ αἷΐ ἰδ τεϑὶ οὗ (6 ποίοης 

ἐμαί οοπῖς ποὲ μὴῤῦ ἰο ἔφοῤ ᾿ς 7εαξέ οὗὨ ἰαδεγπαοίες. Τὶ 5 εἶθαγ (Πδΐ 
Ἐργρὲ πουἹά ποῖ ἤεγα ᾶνε σεςεϊνεα βρδοΐδὶ το ΠΟ Ὁ1η659 ἴῃ [ἢ 6 
ΡΓΘΟΘαΐηρ νογϑαβ ἴθογα ἢδα Ὀδθοη ἀσβογ θεὰ το αἰβεποϊς τε πο 8 

οὗ ἰγεδίπηρς ἴοϑε ψῆο πορίοοϊοα [Π6 Δηπδ] ΡΣ] στίπηδρα. 
20. Το ῥγορδεῖ ἱπ ἐπουρῃς [Ο]]ονγ5 (ῃ6 ΕΣ στπι5 ἴο 7 γι 56] θλ. 

Ἦδ 5866 1}58 ἴο ἢᾶνε ρῥἱοιυγοα {Πδηλ ἴο 1561 45 Ἰουγηδγίηρ {Πἰ1ΠῸῈῚ 
ΟἹ ἢοῖβοβ. Νοῦ, ἰῆ6 Ηδρτγονβ αἰά ποῖ δἱ ἢγϑί ἰοοῖς ψ ἢ ἕανουγ 

ὍΡοΩ ἴΠ6 ποῦϑθθὸ. ὍΤΠα Ργορῃοίβ, ἰῃ (018, ἃ8 ἰῇ Δ ΗΥ͂ οἴ Γ τηδίζεγϑ, 
ΡΓεβοσνϑά (ἢ6 δἰεϊυαας οὗ ἴῃ [αἴμοσβ. ὙΒΟῪ τεραγάθα [ἢ6 δηΐπ)δ] 
83 ἃ 5010] οὗ ἰογεΐζῃ ροιὰρ δηἀ ροσγεσ. (ἡ 15. αἴ Ὠΐ. 1η' ἘΖ. 
48', εἴς. Ὑπεγείογε ἰῃ ρογίγαυϊηρ ἰἢδ ραδοοίυ! ἰαίυγα ἰο πη οὶ 
ἴΠῸῪ ἰδυφο {Ποῖγ ρθορ]α ἴο Ιοοῖκ ἔογιναγά, ἰΠ6Υ πδίαγα!ν τεργοϑεηιθα 
ἴϊ ψἰδουξ Βοσβεβ. 866 οἷ δῃηά ΜΙ. ς, 5,5, Ραΐ οβρβοΐδ!ν Ζςε. οϑ, 
ὙΠ Πογα [86 ζαΐαγα Κίηρ 15 γεργεβοηϊθα 845 τα κίηρ ἢἷ8 ἘΠΟΤΆΡΠΔΙ ΘΠ ΓΥ͂ 
ἰηΐο Τεγυϑβαίθμη, ηοΐ οἢ ἃ ἤογβϑθ, Ὀὰχΐ οἡ δὴ 488. ἴῃ ἴΠ6 ργαϑεθηΐ ἰη- 
βίδηςε ἴδε Ργορμοῖ ἀο68 ποῖ Ὀδηϊβἢ [6 ΠοΓβ6 ἴσοι ἴῃς ΗοΪγ [,ὯΔη6,-- 

--ὡς. 



356 ΖΕΓΗΑΒΙΑΗ 

ἱϊ πτουἹά μανα θδθη Ἵσιοὶ ἰο [η6 ρΙστὶπιΒ ἔγομι γοπιοίς γορίοηβ,---θαῖ 

ξῖνε8 (6 δηϊτηδὶ ἃ ΠΟῪ τηδϑηΐησ. ἴη ἰῃ6 ροοά {ἰπ|6 σοπληρ “λα 
ἐδ6 δεἰ 5, οὐ ὈΠΚΙΪῚΡ ογηδιηιεηῖβ, οὐ δὲ πογϑδές, δηᾶ, οὗ σουγϑο, [ἢ 6 

Ὠογβε8 {Ππϑηλβεϊνεβ, δέ μοῖν ἰο γαλπιυεᾷ. ΤὮα ΒοΓβὲ 15 ΒοΙ͂Ὺ Ὀδοδυϑε 
ἢ6 Ὀγΐηρβ, πο ἃ ἡγδυγίοσ, ἰο Κ1}} δημαὰ νναϑίο, θυἱ ἃ ὈΙ]στίπι ἴο νου ΒΡ 
δὶ [ἢ6 ἰεπλρὶε οὗ Ὑδῆνοῃ. Τῆδ τγὶΐεσ 88} [πὶ (ἢ6 ΡΑΓΕς ρΔἤοη 

οἵ [ῃς σεοη 165 ἰῃ (ἢΠ6 ςαἸοὈγδιοῃ οὗ ἰῃ6 ἔξδαϑβί οἱ ἱδογηδοῖθϑ πψουἹά 

ἰᾶχ ἴΠ6 ΓΕΒΟΌΓΟΘΒ οἵ ἴῃ ἰδ ρ]6, δηα τηδάδ ῥγον βίοη ἴογ . Ηδ θ6- 
Εἰη8 ΟΥ̓ βαγίηρ ἴῃδἱ ἐλ6 ῥοί5 ἐπ ἰδ πομδε οὗ Υαπιυεΐ τπα]} δὲ ας ἰδέ 

δσιυὶς δείογε {1:6 αἰίαγ. ΤἬδ86 ψογαὰ8 ἀγα σᾶρδῦ 6 οὗ ποσὰ ἴδῃ ΟἿδ 
ἰηἰεσρσγείδίοη. Ομα ἰ8 ἴῃδὲ {Π6 νεβ886}5 υϑεὰ ἴογ ἱῃίεγίοσ ΡΌΓΡοβοβ 
ΜΠ θεσοιῆς ἃ5 ΠΟΙΥῪ 45 ἴῃς Ῥον]8 ἔγοπι ψ ἢ ςἢ ἴῃς Ὀ]οοά οἵ 5δοτί- 
ἢο65 8 Βργ ΚΙ. Τὸ 115, Πονγενογ, ἴμογε 18 ἴῃ6 βεγίουβ οὔ᾽ἦδες- 
ἰίου ἴπδὶ ἴΠοΓα 185 ἢ0 δρραζεηΐ ρτουηά ἴογ βιιρροβίῃρ οῃξβ οἵ [686 
οἶα5865 οἵ νβϑ886}58 ἴο ἢδνε θδδθη τοραγάδα 845 πο] οσ ἤδη (ῃ6 οἴδογ. 

ΟΠ Πδυβοη δηα οἰμογβ, ἰπμογείογε, ργείογ ἴο (πη (Πδὲ 1 15 ΤΠ ΕῚΓ 512ς 
ΜΓ τοίεγοηςε ἰο ψϊο [ἢ6 νϑ856}]5 ἀγὸ οοϊηραγθοά; δῖ 1, 845 ἴῃς 

ΠᾶΠ16 σίνοη ἴο ἴῃ 6 πὶ ψδγγδηῖβ ΟΠ6 ἴῃ 1 ογτίηρ, ἴΠ6 )οΐς ἅγε ἴῃ ν68- 
8619 υϑοὰ ἴῃ σοοκίηρ ἰῃς ἢξϑβ(ι οἵ (Π6 5δογβοββ (ν. 3. Εχ. 16), [86 Ὺ 
τηυϑί ΔΙγοδ αὙ ἢανε Ὀδοη ἰδγρεγ ἴπμδη ἴῃς Ῥον}5 ἴογ (ῃΠς ὈΪοοά οὗ (ῃ6 
νἱςπι8. ὙΒ656 οὈ͵ες οη 5 σδῃ Ὀὲ ἀνοϊἀθα ὈΥ βυρροβίην ἰῃ6 τυτίϊογ 

ἴο αν τηδδηΐ [πδἰ (Π6 ΞΌΡΡΙΥ οἱ ΡΟΝ ]5 ἴῃ (Π6 ἰδ ρα του ]ά Ὀ6 50᾽ 
ΒΟΔΉΓ ἰῃδὲ ἴῃς ρΡοΐβ ψου]ά πᾶνε ἴο Ὀ6 υϑεὰ ἴογ (Π6 β88πη6 ρυγροϑα. 
ΤἼΘ ἱπογθαϑα ἴῃ ἴἢ6 ΠΟΥ οὗ ᾿ΟΓΘΠΙΡΡΟΓΒ Ὑ|]1 ογοαίς ἴῃ (6 

ΠουβῈ οἱ Ὑδῆμπεῃ ἃ ἀοἤοίθηοῦυ ἴῃ οοοϊκ-Ροῖβ, ψἱςἢ 1} Ὀ6 (ῃ6 

ἐτεδίογ βδοδυϑε ϑοῆα ΟΓΥΓ 4]] οὗ (6 ψεβ856}]5 οἱ [ἢ18 1855 ΔΙ γοδαῦ 
ῥγονϊἀδὰ αν θδϑη ἰδκϑὴ ἴἰο πιδεΐ (ῃ6 πδεὰ οἱ θον]8β. ΤῊΪβ ἀ6- 
βοίθηου Μ|1 δ6 ΒΡ] οα ἔγοτη γᾶ ἴο γϑᾶγ, ὈΥ ἴῃς τγοϑίἀθηΐ 768, 
ἴου ευεῦγν ῥοί ἐπ ]εγμδαΐτηι απὰ ὑμάαΐ, κε ἴῃοϑε ἴῃ [ἢ ἴεταρὶεο, 
5Πα}} ἴδῃ δὲ μοῖν Ὀδοδιϑε δὲ Ἰσηρίῃ {πε Ἰδηά δηὰ [ῃ6 ρθορῖε ἤδνὲ 

Ὀδθη βδης βεα. ΤὯΠα ΒΌΡΡΙΥ Ψ1]] θὲ 90 σεηθγουϑ ἰπδὲ αὐ λα! 
δασγίβος 516} οονις σμά ἰαζε οὗ ἑξεηι σπὰ οοοὶ ἐδιογεῖμ, δοςσοταϊΐῃρ ἴο 
συϑίοηι, (ἢ ἤ65ῃ δ] ο(ἰοἀ {6 πὶ ἴον {πΠ6 5δογίβςοϊδὶ τηθ6 8]. Μορί οἵ 

{Π6 58 υ  ἤσογβ ψ|1] πᾶνε ἴο οὈίδίη δη͵π|815 [Ὁ βδογίῆος δἱ Γ γ586 ΠῚ, 

Ὀυΐϊ {Β6} Μ11] ποΐ Ὀ6 8016 ἰο Ὀυγ (π6πὶ τ] ἴΠ6 5δογοὰ ργεοϊηςῖϑ, 

4 80 Μεγοῖς, Μαυ., ΗἸ., Καϊι., ΚΙίε., Βγά,, Ἠά., Ρυ., ΟΥν., Ευν., Ὁντί., οἱ αἱ. 
10}. 15. τι 6212 Ἐ2. 2οΝ, εἰς. 50). 1 8. κ18 ι. 123... 2 (Β. 4118. οἴς. 
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838 ΠΟΥ͂ 50 ἴο ἤᾶνα ἀοῃθ ἤδη [18 ραβϑᾶρε νγὰβ8 γι θη δηά 85 

ἴΠΕΥ οοηςἰπυεὰ ἰο ἀο ἀηῈ} (ῃς {πιὸ οὗ Τεϑὰ5 (Με. χιἶ21.), ἴοσ ἡμιεγέ 
σλαὶ πὸ ἰομρεῦ δὲ α ἰγαάεγῈ 1π ἰι6 κοιέδε ο Υαληυεῖ ο7 Ηοϑείς ἡπ ἱμαὲ 
ὦαγ. (. 7ο. 4,31. 

16. “ΠΩ 53] ΤῊς 55. ῥτίς. στα 59 δηὰ [με ατί. μδ8 ἴῃς ἔοσος οἵ ἃ ρὶ. 
Ἡξεηςς ὌρΥ ἰῃ ἴῃς πεχὶ εἴδυβε. Οὐ (68. 117 ὦ) Βα’ 8 ὦ) Κις, Κοηη. 
2 8458 Ὁ »η.--ττ 2 Π2)0] Τῆς ἰδίοσ ἰάϊομι ἴοσ ποῦ σὺ. ΟἿ. (168.}::. ὦ) 
Ἀθα ποτπονη Ὁ] Οὐ (ἢ ἔογπι, Ξες (65. ὶ 15. 6. ΚΕ. 18..---17. σον] Κοπη 154, 
ῬΕΓΒΔΡ5 οοστεοῖγ, σὰν Ὁ9. 8:6 Ὀπ}.- τ νῈ} Εα,, σἱτὰ ὦ (5,050 πνο.- 
ἢ] Οπ τῆς ν, 566 ὌὍρι, ν. 16; οἡ ἴδε ροβίἴοη οὗ ἴῃς περαῖίνε, Ὀεΐοσε [86 
εἰαρῃδις νογά, (68.155. 5. ΚΑ. 2 π-Ξ ΈΟΥ ν᾿. ἡ τηοβί 1η55. οὗ (ὖ ἢδνε καὶ οὗτοι 

ἐκείνοις προστεθήσονται «αὶ ὈΦ2) Ὁτν Ὀσο; πδνὶ (ΚΟόΒ.); θυ: τ ἔο]]ονν8 Ι͂Ι. 

50 8]50 Αᾳ. Σ Θ.---ὔκνϑ κ] Οσοσσαρί. ἙἘά. εἰἴβεῦ κϑὴ μῦν, οὐ πνϑὺ πῇ πουὺξ 
ἴῃς πεχαῖϊνε. Οὐ Εχ. 2841,ν. 19:3, εἰς.; (08. ὑ 13. 3. --οσνο; κ᾿] Ἐά,, νὰ 
Κεηη. 624, ὦ (ῷ, Ὀπλῦνι, ἰῃς κὶὸ μανίης Ὀεοη ἱπηροτίεα ἔτουι ν. 17. 50 Ηουθ., 

Ἐν., Βυγρεοσγ, δῖ., ε., Καὶ., Νον., Μασίὶ, σάδηι., Κιι., νδη Η., εἰ αἱ. 

ΤΒ6 ρυποίυδίίοη τηυβῖ α͵]53ο ὃς σμδηρεα 50 [πδὶ (μ158 ττογὰ νν}}} θθοοπς 8 
Ῥασζίοῖν. ".-τον ΓΝ] ἘᾺ., ὙΠ 83. πη55., ὦ ἘΙ, Ὁ π Ὁ) τιν. ὙΠε οΥὐἱθηίδὶ 
τοδαης 15 ΟΡ Ὁ ὮΝ, 85 ἴῃ ν. 13, ἴο νης 186 ἴὨσοδὶ μεστὰ σαδάε [88 σχεΐογ- 
Θῃοδ. 50 8150 1ζἱ πη85.--- Οἡ 186 χεϊ. εἶα ϑε 1 ΙΒ [Π6 νοῦβα οἰοϑοβ, 566 

(δ οοτασηδηῖ3.---19. ἢ 11 Καηη. πη85. [ἢ 15 νοῦϑε 15 νδητίης; θυ ἴς γΥ55. 

μᾶνς ἴἴ, δηὰ, θη ΡσοροΥΪν ἱηιογρτείςά, 1ϊ μᾶ5 ἃ ρῥἷαςα ἴῃ 1ῃς ἀϊδοουγβα.--- 
40. Ὁ»] α., νἰτ ς Κεπη. πλ55. δηὰ Ταὶγμ.5:, 59; ψ Ἀ] ἢ 18 4150 στεχυίϊγεα ὈΥ͂ 
γ. ἢ πολ Ὁ] ὙΤῊΪ5 5 (Ὡς τεδαάϊπα ρτείεσγεα ὈῪ 7 6τοπιε᾽5 [ον 5} ἰσδοθεσβ, 

Ραῖ {πε ἰεχὶ οἵ Βἰβ8 ἀδὺ μδά γυῦγο Βεσε 85 ψνῈ]] 88 ἰπ 1' δπά το", Ἡδεποδ 
(ἢς βυθόν οὗ Αᾳ. Θ. Νδῃ Η. Ξυρρεϑὶβ ἔοσ (5 δηά ἰδς ἰο]] ον νοσὰ 

ΟΊ ΓΣΌ, τ Εἰς Βὲ σεπάοτβ ῥοδίδς δἰ τιαγηεῖθα.--ττῦνντ ΤῊς 58. ἴοσ (Ὡς ρ]. 
ζ. Οεβ8.} 5. τ α)..»ξΖΙ. Κιί. τε)εςῖβ (1η6 ἰαϑὲ ὕψο ψνοσαὰβ ΝΊΔΠ Ὁ}2, δπά 

Μασγίῖ, νιδουῖ 5υβηςϊεης νναγσγαηῖ, φυοϑίίοηϑ [ἢ ς χοηυ θη 688 οὗ [ῃς τ μο]ς 
εἴδυβε ἔγοπηυ κολ οπννασζά, 

ΦΤΣΟΓαΙγ, Οσπασπέϊε, Ὀὰὺξ δυςἢ ὁληποί ὃς ἴδε πιεδπίης ἰη (πἰ5 ςοπησςιίος, βίηςε {πὸ παιϊωῃα 88 

βυςἢ νεῖ} "ς ἔγες ἴὸ υἱβὶς 1ῃς ἱεταρίο. 
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ΙΝΌΕΧΕΞ. 

Ι, ΒΡΕΟΙΑΙ, ΘΌΒ]ΕΟΤΞ. 

ΑΡΝΕΈΒΘΑΒΥ, δα, ΟὨΪν ἰῃ Ζεοασγίδῃ, 
103; ἢ]5 σμαγδοίοσ, 1ςοὸ Λὶ 

ΑἸεχδπάοσ ἰῃ Ῥαϊεβίης, 2ς3, 269. 

ΑἸτασ δἱ 7δγυβδίεπι, σεβίοσγαϊίοη, ο Λ 
Αῃρεῖ; 566 Μεββϑηζοσ οὗ Ὑδηνθῃ. 

ΑἸρο 5 ἴῃ Ζεοδαγίδη, 1ο3. 
Αροκσδὶγρές, σπαγαοίογβεῖςβ, 220 Κ 
Ατγίχοεγχος ΠῚ (Ος 5), ἰη Ῥαϊεϑιϊπο, 

253 π.; αἱ διάοη, 264 Καὶ 

Αϑϑυτίβ, πᾶπιθ, 246, 293 ΔΛ 

ΒΕΗΙΒΤΌΝ [πβογρίίοη, 17 7, 22. 

ΟΑΜΒΥΞΕΘ, οοηαυαβί οὗ Εργρί, 14 ζ; 
᾿τεδηδηϊ οὗ Ἐργράδηβ, τς ΠΛ; το- 

ἰαϊοηβ σι 71ἐν, 16; ΙΔηΠΟΓ οἵ 

ἀεδϑίς, 17. 

ΟΒασγίοίβ διηοηρ ἰδε Ηδρτενβ, 177. 
(οηνιυ  βἰοηβ οὗ ἡδίυτο, ὅτ. 

Ογργεβς, 206. 
Ογτι, οοπαιυδβῖβ, 3, 12; ἀδ]νεσοσ οἵ 

]εν5, 4.7., 6 ",; ἰτεαϊπιεηὶ οὗ Βαῦγ- 
ἴοῃ, ς; ἀαῖε οὗ ἀδδίῃ, 12. 

ΚΌΑΒΙΤΒ, βοὴ οὗ Αμαβιογις,᾽) 41. 
απ 1 (Ηγϑῖαϑρεβϑ), ονοσίῃπγον οὗ 

ἀοχπηδίοεβ, 7 ζᾧ; ϑυρρτοβϑίοη οἵ 

ΒΔΙΓΑΡΒ, 18, 21; ἀδίε οὗ δοςαββίοῃ, 
19} ,; δοῦοη οἡ ἴδε ἰδιυρὶς, 2ο 7,; 
ἐχρεαϊίοη ἴἰο Ἐμγρί, 23; ρδςϊβ- 
ςδίοη οὗ Τυάδα, 22 ζ.; ἙσοηξυΞίοη 
ἢ ΟἴΠοΓβ, 4 ἢ. 

“Ὀαῦυβ (π6 Μοάς,᾽ 41. 

“Ῥασίυβ (6 ΡῬοχβίδη,᾽ 4:. 

ΕΤΕΡΗΉΑΛΝΤΙΝΕ, ἰοΠΊΡΪ]6, 12 ἢ. 
Ἐπ-τορεὶ, Ἰοςαιϊίοη, 34. 

ἘΡΒΔΉ, 5|Ζθ, 172. 
ΕΠΠΐςβ, οὗ Ζς. 1-8, τος; οὗ 9-14, 

241 7. 

ἙΑΓΒΕ ῬΧΟρδείβ, 247. 

ΕἸῦρρε οη Ζς. 9-14, 245. 

ΟἾΟΝ, ἰοοδίζοη, 343; οοττυρθοη οὗ 
ὨΒΙΏ6, 345. 

ΟἸορά, οχίθπί, 204. 
Οοπιαίε5, (Σὲ Μαρίδη, ἃ5 Βασάες, 

17; ονοσίησον, 18; Ἰεηρσίῃ οὗ γεΐρῃ, 
10 ἢ. 

Οτοὔυβ οἡ Ζε. 9-14, 2:0. 

αγυϊσεδομεσ οἡ ΖΕ. 9-14, 248. 

ΗΆΑΡΒΑΚ, ἰοςδίίοη, 2621. 
Ηδρραὶ [ἴῃς ῥτορπεῖ, πᾶπΊθ, 2ς, 42; 

νοσϑίίοη, 26; ᾶρθ, 27. 
Ηδρραὶβ Ῥοοΐκ, γψεπυΐποπεβς, 27; 
ἘΠῚ, 28 7.; ἱεχί, 321 7.; οὐ αςίϑπι, 

36 Λ; 50]ε, 37 7. 
ΗΙΣὮ - ὑυἱεβιποοά, οτίρίη, 44; δτεῖ 

ταδηοη, 44; στον οὗ ἱπιροτ- 
ἴδηςς, 188. 

Ηϊηποπι, ΝΑ ]]ον οὗ, Ἰοσαἰϊίοη, 24ς ἡ 
Ηοτβοβ διηοηρ (Βα Ηεῦτχενβ, 274, 

355}. 

ΙΡΟΙΑΤΕΥ αἴϊζεσ [ῃς Εχίϊε, 247. 
Τηςογργείοσ, ἴΠς, ἴῃ ΖοοΒαγία ἢ 5 νἱβἰ- 

ΟὨ5, 103. 
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26ο 

Ιηἰτοἀυςιίοη, δι ϑίοσγίςδὶ, ἴἰο Ηδρραὶ 

δηα Ζεςοδδσίδῃ, 4 7. 

“Ἴϑγδο]᾽ ἰη Ζε. 1-ὃ, 13ς, 214. 

ΤΑΓΘΕΙΝ δηα ΒΟΔΖ, 178. 
7εαϊουϑυ οὗ Ὑδαμεῃ, 12ς 7. 

7εγυβαίεπι, ἀδίς οἵ ἀεοιγυςτίοη, τοῦ. 

7ενβ ἴῃ Ἐργρῖ, 292 . 
7Ἰογάδη, νιον οὗ ἴῃ, 297 1. 

““7οϑερ ἢ 85 ἃ ςοἸ]]εςῖίνε, 290. 
7οβερἢ, βοὴ οὗ Τοῦίδϑ, 3093 ζ, 321το αὶ 

7οϑῆυδ, ἴμῈ Πίσῃ ῥτγίθβϑί, παῖς, 44; 

ϑεηοδίορσυ, 44; ἃ 5υτροὶὶς ἤρσυτο, 

152 7..; ὨΪ8 στοδῖ οβῆςς, τς 7. 

ΚΌΕΝΕΝ οἡ Ζς. 9-14, 251. 

ΜΑΒΒΙΑΟΕῈΒ 11} ἔογείβπεσβ, 247. 

Μεδβυτίης [ἴπ68, Σ36 ἢ. 
Μεάε οχ Ζς. 9-14, 244. 

Μεββθηρεσ, ἴδε, οἵ δνεῃ, ἃ ρσορἢ- 

εἴ, ς 5; τωδηϊοβίδιοη οὗ ΥὙ δῆς, 

61; εδαχηρίοῃ οὗ 15γϑ6], 124; 148 

},; τεϊδίύοη ἰο Μ|ιςβδοῖ, 1ςο ". 

Μοββίδῃ, 8οὸηὴ οὗ ανὶά, ἰάθη βοα 

σι ΖΕΓΌΑΡεὶ, γ7.,, 158, τᾶς 2; 

ἴῃ ΖΕ. 9-14, 241 -., 249; δΌΞΒεΠοΘ 

ἔτοτῃ Ζε. 7 δ, 250, 273. 

Μοβϑίδῃ, βϑοὸὴ οὗ 7 βαρ, ογἱρίη οἵ 
οοηοσρίίοη, 273; ἔουηά ἰη Ζςε. 12, 

331. 
Μι|οδμδεὶ, ἴῃς ἀτομδηρεὶ, 152. 
Μοπηίῇβ, παηλδ8, Στό. 

Μγτγίϊε, 118. 

ΝΕΟΜΑΝΝ᾿Β 500 ]6, 174. 

Νενοοσδ οἡ Ζςο. 9-14, 244. 

ΡΕΒΟΡΗΕΊΒ, (δ6 ἰοσιηοσ, ἰῃ Ζςο. τ-, 

ΙΟῚ 7., Ιοζ, ΙΙΣ. 

Ῥιοϊδσαγ 1 (ϑοίεγ), 2 ς 5. 
Ριοϊειν ΠῚ (ΡΣ Δ οΙΡἢ 1.5), 25 5. 

Ριοϊεγ 1Π (Επογρεῖεβ), 25 ς, 303 7. 

Ῥιοϊειαγ ΓΝ (ῬΕΣοραίοσ), 256, ξῖς. 

ΙΝΘΕΧ 

ΚΑΙΝΡΑΣΙ, πῃ Ῥαϊεϑίίης, 49 Δ 
Ἐεςίογαϊίζοη, ἴδε, ἰῆς (ΟἸἾτγοηϊοϊοσ᾽ 5 

δεςουηΐ, 6 ἢ.; ἃ ῥτοῦδθὶς ἱΠ θοῦ, 

8 δ; Ὀεδτηρς οὗ Ηξ. 12, ς4. 

Ἐοδίπϑοη οὐ Ζε. 9-14, 242 ἤ.. 

ΘΑΜΑΒΙΤΑΝΒ, δἰυάε ἰονγασαὰ [εν8, 

12 . 

ϑαίδῃ; 5.66 Αἀνεγββῖγ. 
561] 1] οὐ “ὙΒΕ βίοπε ἢ ϑενεπ 

Εγε5,᾽" 158. 
ΘΠΘΒΉΡΔΖΖΑΓ, ρΌνΘΓΠΟΣ οὗ [υἀε8, 6; 

οοηξυβίοη ΜΠ Ὦ ΖοΓΟΌΑΡΕΙ, 8; το- 

βίογεγ οὗ (πε στεδῖ δ] (δῦ, 22. 
ἐΘἢοοΙ᾽ 45 ἃ Μοβϑίδηὶς ἰδοσιῃ, 186. 

ϑίοῃ, ῬΙΌΡΕΣ δρρ|ϊςδίίοη, 126; ἱπι- 

ΡΙΌΡΕΙ, 177 5. 

ϑίδάς οἡ Ζςο. 9-14, 250, 252. 

ΟΠ ΑΓ 5 5[}]6, 1τόο. 
ϑίοσκβ ἰῃ Ῥαϊεβίίης, 174. 

ΘΟΒΊΧΕΒ, 5 ηρυΐατ, ἢ το] ]οοιϊνε 

ΓΑΘΔΠΪΏΣ, 271 7. 

ΤΈΜΡΙΕ, ἰῃς βθοοηά, ἀδία οἵ ἰουηπ- 

ἀδίίοη, 1ο 7., 2ο, 71; ἱπίεστυρὕύοη 
οὗ (6 ψΟΥΚ, 20 5-.; ἰῃϑίγαυσηςπίδ!- 

ἰϊγ οἵ Ηλρχαὶ, 20, 22 3..; οὗ Ζεςῖῆ- 

ΔιΪδΔῇ, 145; ἀδῖε οὗ ςοτηρ!εἴοη, 23. 

Τογδρδίπι, πδίαγο, 287; δὴ δεῖυδὶ 

Ρίυγαὶ, 298. 

Ἴγτε, 5ίεζεβ οὗ, Δός. 

ΝΊΒΙΟΝΒ οὗ ΖΕΟΠΑΠ ΔΉ, πδίυτγε, στό ὕ,; 

ἱπ!ογργείϊδοη, 1:22 7., τϑὲ αὶ 

ΔΊΝΕ-ΡΕΕΞΒΕΒ ἴῃ Ῥα]εβίίηθ, 70. 

ΔΥϊπῖοσ ἰὴ 7υἀδᾶ, 346 π. 

ΖΕΟΘΒΑΒΙΑΗ ἴδε ῥσορδεῖ, πᾶσως, 1:07 

|| ἃ ρῥείεϑδί, 81; ψεπεδίορυ, ὃ: "; 
ἃζε, 82 ,; Ἰηθυξδηςθ, 14ς. 

Ζοςοδασίδ ἢ 5 Ὀοοΐς, ξιγυςίαγε, 84; ἰοχῖ, 

84 7.; 5 ]ε, οῦ 7.; ἀδίεβ, οδ; 
Υἱβίοηβ, οὅ ᾧ, 1οῶ ζᾧ, στό ζ, 122, 



ΙΝΘΕΧ 

433; ἰανουτχίίς ἔοσιῃβ οὗ ὄἜχργεϑ- 

βίοῃ, :οὸ Λ, 2236; ἱπάεδιίοάηδ85 ἴο 

ΡΓΟαδοδβθοῦβ, τοὶ ᾧ; ἰοδοῃίης, 102 

7..; διρεῖὶβ, 1οϑ; βοῦσιεῖυ, 1ὸο3 7. 

127 7., 135. 
Ζεςοδβασίδῃ 909-14, 5ἰσυοίυγε, 218 ἥ-; 

ἰεχῖ, 220 5.; αὐἱπογβῃΐρ, 222 7..; 

ςοσρατίβοη ΜΠ 1:-8, 233 7.; ἰη- 
ἀενθιεάμεβθ ἴο δδυὶϊεσ Ρῥσορδεοῖβ, 
237 }.; ΔΡοςδιγρἕς εἰεπιθηΐ, 220 Κι; 

4261 

ἘΟΌ  πϑοπ 8 ἀεΐδηςε, 242 ἢ΄.; εδτ- 
ἰοῦ οὐ Ποῖβθ, 244 ὕ.; ἴῃς ῥγσε- 

ἜχΣ ] δη ἴΠθΟτΥ, 245 5-.; Ροβίεχι δη 
(Βεοσίεβ, 250 .; δ Ἴοοῃϑίσυςῦνε 

ΔΙΖυτλοηΐ, 25: 7). 
ΖεγυΌΔΑΡΕΙ, πᾶς, 43, 187 ».; ζεηδ- 

ΔΙΟΩΥ, 43; ςοηΐυβίοη ἢ ΘΠ 65ἢ- 

ὈάΖΖασ, γ8; ἰἀοηεἰδοβδέοη ἢ ἰΒ 6 

Μαεββίδῃ, 77 }, 1τοςό, τᾶς ζ; αϊ9- 

ΔΡΡδΆγδῃςα, 24. 

Π. ῬΑΘΘΑΟΕΘ ΙΝΟΙΘΕΝΤΑΙΙΤΥ ὈΙΘΟΌῦΘΘΕΏ. 

Οεπεβὶβ ολ, 204; 1519, 204; 205, 82; 
4255, 204. 

Ἐχοάυ8 1439, 1320. . 

1 ϑαιηυδὶ 1752, 344; 10.85., 287 5. 

4 ϑπιι6] 2139 τὰὶ Σ (Γῇ σοΟηΪΟ]65 203, 
τ6ό 

: Κιηρβ 89. 166; 939, 2όρ 5. 

2 Κίηρβ 955, 261. 

Ιβδδῃ στ}, 2οϑ; 42", 55; 443.3,.4.; 
4.55.5, 4; 52.5-53}52, 321; 55'}, 113; 
645... ὅτ; 6633, 354. 

]ετεπλίδῃ 235, 2όι; 20,1, 63 Λ; 31", 
330 π.; 47.,) 246; 40,5, 178; 50}}, 
416. 

ἘΖεκὶοὶ 13΄-, 98, τοϑ; 853, 118; 2018. 

“66; 313, 206; 3219, 184; 38", 142. 
Απιοὸβ 136., 34; 44, 70; 5,5, 73: 
ἩδΔΌΌδἰκυϊκ 216΄., 221 .; 239. 144. 

Ηδρραὶ 15, 38; 10, 18; 111,48; 25" 
48 7.; 213, ,8; 213,28; 210: 20. 

Ζεοδβασίδῃ τὐ΄., οο; 1.016, τοῦ; 17, 
οο; 2:8, οο; 2:4ΛοιτλΣ τοῦ; 459, 

97; 61: 5: Ι1οο; 8: ́ . 99. 

Μαϊδοδὶ 27, ςς. 

Ῥ54]18 1044, 178; τορ5, 140 π.; 147)", 
113. 

θδηΐοὶ χαἱΐ., τ2ς; 78 Ἡ, 207; 1τὖρ, 

257, 307. 
Εζτὰ 1'-.,6; 215.,7.7.;3}.".97.; 37,47) 

41:1 τοῇ, η1; 45:10, 13; 51-61, 21); 

613, 22; 7', 82. 
ΝΕ 8} 239, Σ2; γ55., 8; 120: 

41; 135,41. 
1 ΟΠ τοπηὶς]δ5 2}1,.43; 315, 8 π᾿, τᾶ, 42; 

211}, 140 5. 

2 ἐΠἸΌΒΙΡΣ 110. 63; 3412} ὦχὦὲ π.; 265, 

: Ἐβάγαβ 21.-1, 6 ».; ς" δ. 8. 

Μαιίδεν 12, 42; 215, 274 π., 276, 
38, 83; 268 --Ξ ΜαΙκ 1457, 418; 

275 5., 314; 27,5, 311, 313. 

Μαῖκ 1, 311. 
1αὐκὲ 175, 156 ».; 357, 43; 1τΆ, 84. 

ΤοΒη 1213, 274 ".; 112,8, 274 ἢ.) 276. 

Αςἰ5 τοῦθ, ός. 

Ἐενεϊδίίοη 1:σῦϑ'., τός. 

11. ΗΠΕΒΕΕΝΝ ΨΟΚῸΘ ΑΝῸ ΕΟΚΜ5 ΚΕΕΟΌΙΕΙΝΟ ΒΡΕΟΙΑΙ, 

ΑἸΤΕΝΤΙΟΝ. 

ΜΝ 85 ἃ γόονεῖ ἰεἰΐεγ, 350. 
γε, γοοϊἑδῇ, 31ς. 

Ὅν, αὔεγ (βοτ), 146. 

γπ ΤΝ, οπα αἀποίδλεν, 204 7. 

ὃν, ἰῇ ἃ ρῥγεβηδηὶ σοηβίσγυςιίοπ, 
47; ςοηξιβίοη ψἱῖ 2, 5σο, 64, 

2. 
ὐκ ὃν, ἐο δένει τυλονι, 335. 
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ὍΡΟΝ, ἴοσ ὍΝ), ἱπ ἱπίεγροϊδοηβ, 52, 

ός, 114. 

ὝΡΝ, ας ὦ ῥγ͵ξομεγ, 43. 

3. Ῥαγιὔνε, ςς; ἐςεορία, 76; οὗ ἰῃ- 

Ὀπιαίς δά άσοββ, σ29; οἱ δΒοβί, 

353" 
Ἢ δηὰ ὃν, 5ο, 64, 72. 

ὕπΠ3, ἔοσ ὉΒτΤΝΏ, 107. 
ΨῬΟὨ, δῃ ἱπίογροϊδιίίοη, 57. 

ἥν (ἢς δσγίοϊε, ἢ ἃ Ὀγεαϊσδίε, 203. 
δι (6 ἰηϊεττοραῖνε: 1185 ΟἸηββίοη, 

200. 
3, 35, 125; τΠοῖγ δοοδηϊυδίίοη, 

413. 
πολ, ἐλ ἐπήϊος, τ83 . 
ΝῊ Τοπηδςῖίνο, 190. 

ὈΛΛ, ἔΓΟΤῚ Ὁ, 271. 

ΤΊΣ ΦΊ, ςοηβδαῖς ἔοστη, 200. 

ΘΩ͂, δη οἰ ραίουυ 800]., 120. 
π) 5, Ὀεΐογα ὑγερϑ8., 52. 

12 ἀετηοηβίταῦνε, 72 ζ 

ἼΣ, λἱρηϊαμπάς, 47 π. 

τὴ Ἅ2, οὗ Τυάεα, 2ο7. 

ἡ ἷῃ ἃ 86γτῖεβ, 352. 

33; δἰ το] ρΥ, 43. 
π; ἀοσινδοη, 42. 

Ἰρῦ, ἀἰπάμποος; οἵ τλεη, 320 Λ 

ἽΝ 85 8η Δρρεϊδᾶνε, 302. 
Ὕ5), [ἴὉΓ ἜΝ, 412}. 

ὑμησι ἴῃ ΖεΟβατίδῃ, 132, 135. 

ἜἘΠΡ᾿Ξ Ψ 50. 
Ἴ23, ΑἸΟΥ ; οὗ ἃ ἰπΠθορῇδηΥ, 141. 

ΘΝ 152, ἴοσ ὉΥῺ 155, ἴῃ ΟΒτοη- 
ἰς65 δηὰ ΕζΖτιβ, 44 ". 

ΙΝΘΕΧ 

Ν53, γεῶξ, ῥοισεῦ, 77 Ἀ. 

ἢ», βαΐηι δὰ σοῖς, 90. 

Ἴ] δα ἼΡΣῚ ἜΧίσο 68, 75 ἢ 

ἸΣΦ δἴίεσ ἃ πεζϑίϊνε, 328. 

ΠΡ; 115 ροβίἥοῃ, ς3. 

ὉΡΡ᾿ Δ ἴοσ Οὐ) Π 0, 1όο. 

Ὀ,ϑῷ, 74. 
ΠΡΣὉ) ΠΕΡῚ ὌΝ στΊς, 70 7., 73... 751 
Ὠρὴτο, ΕΝ. μενα, τς 
πο, δισ ἐπ δηὰ ογαοίε, 261. 

ὍΝ), 200. 

ὍΝ), 56:6 ἽΝ. 

ὉΓΌΣ; ἀεγινδοῃ, 345. 

ὉΠ, σίοΡ, 345. 

ΟΣ 153. 
Σ δὲ ἴδε Ὀερὶπηίΐηρ οὗ ἃ σοηνοσξα- 

ἄοῃ, 129 ἢ. 

ἮΣ δηά ")5, 276. 

ΠΡ, τοΐρι- ῥγέςσ, 747. 
Ἵ9 σι ἢ δὰ πιϊουϊ ὋΣ, 209. 

ΠΏ, ἐηργαυε, 1ς7. 

ΓΊΝΩΥ; Ἰσεαῦ ηΟΥ ἢ νην, 130. 

ΠΌΣ, σβοοί, τόο. 
ὝΣΣ 2η7εέ οὐ ῥεδδϊε 46 1. 

τ), κεῖ, 340. 

ὍΡ, ομεςίμδ, το, 120. 

οὐ, ἐδαν ομε᾽ 5 5617, 322. 

οὐ’, ῥγοςρῥεγέϊν, 637. 
μον ἴοσ Ὀκρονρ', 56. 

ΝᾺ ἴοσ ΝἼΠ, 271. 
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ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕΧΕΟΕΤΙΊΙΟΑΙ, 

σΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΟΝ ΤΗΕ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΙΙΑΩ(ΗΙ 

ΒΥ 

ΤΟΗΝ ΜΕΕΚΙΙ͂Ν ΡΟΥΘ 5ΜΊΙΤΗ, Ρη.Ὁῦ. 
ΑΞΒΟΟΙΑΤῈ ῬΡΒΟΡΕΘΘΟΒ ΟΕ ΒΕΜΙΤῚΓ ΣΑΝΟΌΑΟΘΕΒ ΑΝῸ ΓΣἹΕΒΑΤΌΒΕΒ 

ΪΝ ΤΗΕΞ ὙΝΙΝΕΕΒΒΙΤΥ ΟΥ ΟΗΠΙΓΑΟΟ 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοφῖςο 



ἹΝΤΕΟὈΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΜΑΙΔΑΚΗ͂Ι. 

ὃ τ. ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΙΚΑΓΗ͂Ι. 

Ι. 145 Οομίομές. 

ΤὨΟ [πες οὗ ἴῃ6 ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ 15 βϑίαίθα οἰθαῦν ἴῃ (ἢ6 οροϑηϊηρ 
βεοίίοῃ οὗ {6 Ὀοοῖ (15), νὶΖ. [ῃαὶ ὙΔΆνΘΙ 511}} Ιονοβ [ϑγϑοὶ, 

ποι  βίδηάσίην [μ6 ἰαςξ δῖ Δρρδᾶγδησεβ ϑθεῖῃ ἴο [6}} ἀρσαϊηϑί 
ἃ δε] εἴ ἴῃ δυο ἰονε. ὙὮῈ ϑεοομά δηά πηδίη βεοϊίοη (1- 3. 
Ροΐηϊβ ουξ ἰῃ ἀείδὶ] ϑοίης οὗ ἴῃς οὈδϑίδο!θβ [παἰ βίαπά ἴῃ ἰῃ6 ὰ 
οὗ ἴῃς {1}} δηά ἔτεα Ὄχογοίβα οἵ Ὑδῦνθ ἢ 5 ἰονε ἰονναγὰ 58 ρθορὶδ. 
ΤΒεβε οὐβίδο!εβϑ δὲ ἰουπά ἴῃ [86 δῖ! τα οὗ [Π6 ῬΘορὶῈ ἰπ ζϑηοσγαὶ 
δηὰ (ἢς ῥγοϑίβ 1η ραγίϊσυϊδγ ἴο τηδηΐϊζεϑί [Πδἰ τεβρεςί δηά σανοτῖ- 

οοα ἰοναγὰ Ὑδλν ἢ (μδὶ ἃγὲ ἀνε ἴσοι ἃ ρεορὶς ἴο 115 αοὰ 
(1“-2; ἴῃ ἴδε ἕδοϊ (ῃδὶ πδίϊνε [ον ἢ ῖνεβ βανε θθθη αἀἱνογοοά 
ἴῃ ογάᾶεγ [δὶ 6 αν πλὶσϊ 6 οἰεαγοά ἴοὉΓ ΠΟῪ πηᾶγτίαροβ τ] ἢ 
ἔογεΐσῃ τνοπλθη---ἃ ργοσθθαϊης Ἔχ! δ᾽ Εἰηρ Ὀοΐἢ ἱπμυτηδηϊν δηά 
δροβίδου (29:1, ἴῃ (ἢς ζϑῆθγαὶ πγδίοτδ πὶ δηα ἔα ΓΒ] 55 655 

οὗ [δε Ἐπ|68, ΜΈΪΟΙ 041] ἰῃ αποϑίίοη {μ6 να]ιε οἱ ἔα! (ἢ δηά τίσμι- 
δοῦβῃ 685 δηἀ Μ}}}} Π1Δ Κ6 Ὠροθϑϑαγν (Π6 σομηηρ οἱ ἃ ἀν οἵ Ἰυάν- 
τηθηΐ (2᾽7-3᾽); ἀπά ἴῃ [δος ἔαί!ατγα ἴο τοπάεγ ἴο Ὑδἤν δ ζαπογουβὶν 
δηὰ πρὶν ἴ86 ἘΓΠ658 δηὰ οβογίηρβ ὑμδὶ δγὰ ἢἷβ ἀϊς (37-.2). 
Το ἰαϑὲ βεοϊίοη (235-42) ἰδ Κεβ ὑρ γαίῃ (δε ποία ψἱ} ψ Ὡΐοι (μα 
ῬΙΌΡὮΘΟΥ ΟΡΕΏ5, 8η6 ᾿ἴ ἀβϑύυτεβ (Πς Ρῥίουβ [μαι (Πεὶγ ἰΙαθουγβ ἢᾶνα 
ποῖ ὈδΘη ἴῃ ναίῃ; ἴου ἴῃ [ες ἀδὺ οἱ Ὑδῆν ἢ ΜὩΟὮ 15 ΠρᾶΓ δἱ 
Πδηά 15Γ861᾽5 βαῃ8 ψ1}} Ἄχρεγίδηςς ἴἢ6 ῥτγοϊθοζίοη οὗ Ὑδῆνθ 5 
[Δι Βοεῖν ἰονε,  μογεδ8 ἴῃ6 τὶ οκοά ν}}}} ρεγβῃ. Τῆς ὈοΟΚ 15 ον]- 
ἀεμΕ ψγ6}1 ρ]δηποα, θείην Κηϊξ ἰορείῖμοσ ἰηΐο 8 ψε]]-ἀδνεϊοροά 
δηἀ Βαττηοηΐοιβ ΜΏΟΪ6. 

2. 15 ὕπη. 

ΤΏς εβ56ῃ [14] ὑπ οὗ [86 ΒοΟΟΚ οὗ Μαίδομι 888 ἤδνεῦ Ὀθθῃ 

οδΙ]οἀ ἴῃ χυεβίίοη, Ἑαϊτοτίαὶ δα  ἰοἢ5 ἅτε ἴεν δηὰ 5 ρῃὶ. ΤῊΣ 
9 



“---- κοὐ. 

4 ΜΑΙΤΑΘῊΣΙ 

ΟἾΪΥ ΡῬαϑβαρεβ {μὲ ἢᾶνε Ὀδθη δἰίδοκεαᾶ 88 ποῖ Ὀεϊοηρσίηρ ἴο [86 
ΟΥ̓ ρΙΠ4] ῬΓΟΡΉΘΟΥ γα 27. "}- 12 δΔηά 456. ΤΙη [86 οᾶ586 οἱ 27: "1.13 
[86 δἰίδοκ Ἵσδῃ Βαγαϊνγ ὈῈ ἀξδειηδά ϑιυιοοεβϑίυ! (Ὁ. οοπλ. ἐς ἰος.). 
Βιυΐ [6 οὐϊϊζοτιαὶ οτσίη οἵ 45 τηυβῖ Ὀ6 ρταηϊοά (Ὁ. οομη. ἐφ ἰος.). 
Το τεορηΐ αἰϊετηρί οἱ Ἐ1Θ6Θ516Γ ἴο ἀοιηοηδίγαϊςε ἴΠ6 Ῥγέβθῃος οὗ 
[ἢγοο βίγαία ἰη Μαίδοηι, νὶΖ. (1) ἔυηάεαϊηδηΐαὶ Ῥγορῃθοῖθβ, (2) 

Ρᾶγ8116]5 ἴο [ἢ ἰοτεροίηρ, δηά (3) ποίεβ, 811} ἴἢγϑε οἵ σις ρὸ 
Ῥδοκ ἰῃ [86 4581 δῃδγϑβ, Ὠθασὶν ἐπ ἰοίο, ἴο [6 ογρίπαὶ τυῖοῦ 
ἈΣΠγ561{, οδη Ὀ6 τοραγάθα ΟἿΪΥῪ 85 ἃ σηγρίοσμηι. ΤῊδ ΟἹ ἰσ8] ῥτο- 
σράσγα ἀροὴ ΟΣ (15 δϑϑὶρηπηθηΐ Γοϑίϑ 15 συ δ]εςῖνε δηα ἀρ ὶ- 
ΓΥΔΥῪ ἰῃ (86 Πρῃοβῖ ἀθρτοα. 

Τι 15 ὑρσόῦδθ]ε [δαὶ Μαίδοῦϊ οηςα εἰγουϊαϊοα 85 ομδ οὗ ἃ 5128]} 
ἙοοἸδοἴίοη οὗ Ργορμθοῖθβ ψ Ὡς ἢ 4150 που θα ΖεοΒδγδῃ, οἢ5. 9-1ὶ 
δΔηἀ 12-14, Δη4 ρΕΓΠΔΡ5 (5. τ-ὃ. ΤὨς [ἢγδα ΒῈρογϑορίίοηβ, Ζε. 
οἱ το ΜαΙ. τἶ, ᾶτὸ δρρδγδοπίν οἰ μογ ἔγτομχ (ἢ β8πῖῈ μδηά, οἵ Ζε. 
12 πὰ Μα!]. τ ψεῖα της] 16 αἴζεῦ Ζο. οἰ. [πὶ οἰ μοῦ οᾶβθ, ἐπε ν 

᾿ἸΟΘΌΙΥ ἴο {86 εἷοβα τε δ! ]οηβ ἢ] οἱ 115 σγοὺρ οἱ Ργορβεοῖίθβ δ 

50ΠΊ6 ΡοϊΪηΐ ἴῃ (Π6 Ὠἰδίογν οἱ {πο ὶγ ΓΔΒ: 5510 ὈΓΙΟΣ ἴο {μεσ 1η- 
οἰ υϑίοη ψὶςΠΐη [δ6 ΒοΟΟΚ οὗ [δ Τ ψεῖνο, σοσο Μαϊδοῆὶ ηοΥ βἰδηαᾶς 

8ἃ5 8η ἱπάερεηάεηΐϊ ὈΟΟΚ. 

3. 715 δ, γίε. 

ΤῊΘ βίγ]6 οἵ Μδίδοῃὶ 15 οἰθαγ δῃηὰ βἰτηρὶθ. 115 δ (ἢ 88π|6 Ππ|6 
ἀϊτεοϊ δηά ἰοσοείῃ!. 1 τᾶκοβ Ὀπῖ 1{π|6ὲ ἀθηδη ὑροη ἴῃς ἱπὶ- 

ἀρὶηδίοη οἱ (6 τοδάεσγ, Τα οἰετηθηΐ οὗ ὈδδιὶΥ 15 αἰπηοϑί ΠΟΪΥ 
Ιδοκίηρ, μετὰ θείης Ὀπὶ 5 δἰζορί δἱ ογηαιηθηίδίίοη οὗ ΔὴΥ 
κιηά. ΤῊΣ βρυγαῖνε εἰειηθηΐ 15 ΝΟΥ ᾿ἰπγ]164; Ὀὰΐ βυοἢ ἤἄσυτγος 
83 ἅΓ6 ΘΙ οΥ̓Θα ἃγὸ ἔγεϑῇ δηά βιυσρεβῖῖναε. Α τηδγίκοά σδβαγδοῖοσ- 
5εὶς 15 [ῃ6 ἰτεααυδηΐϊ 56 οὗ [Π6 σδίθοοίοδὶ τοί ῃοά, Ἰῃ δοοοσάδηοσς 
ἢ ΠΟ ἢ Ζοηοσαὶ βἰδίοηθηΐβ ἀγα τηθὶ ΟΥ̓ αι εϑ. 1005 ΟΔ] Πρ ἴῸΓ 

ὭΘΔΓΙΟΙ ἀσἤηϊ τ οἢ ΟΥ ἴογ οἰϊαίίοηβ οἱ δεῖ. ΤῊΪβ σίνεβ ἃ σογίδίη 
ΔΡΡθάγδησε οἱ νἱνδοῖν ἴο {86 ἀἴϑοουγθα τ ] ἢ ἰθηά5 ἴο τηδϊηΐδίη 
ἱηϊογεβὶ. ΤῊΪβ πιοίμοά τᾶϑ οδιτί θα ἴο δχίγεπηθϑ ἰῃ 186 ἰδὲθγ ταῦ- ἢ 

᾿ ῬΙηΪΟΔ] αἰ 4] 6  ]ς8. 
Ιῃ ἀἰϊβιίποιίοη ἔγοτῃ τηοϑὶ οἱ [86 ῥγορβεῖϊς Ὀοοκβ, Μδίδοῃι 

Τηυβϑὲ Ὀς οἰδδδϑίβεἀ 85 ὑσζοβεὲ. ΝΕ ΠοΥ ἴῃ βριτὶϊ, [βουσῃὶ, ΟΣ 
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ἴογπι, 85 ἰΐ [86 Ἄσμαγδοίζογβοῖοβ οὗ Ρροεῖσυ. (Οογίδίηϊυ, ἴΠ σα 15 
8 οσσδϑίοηδὶ Β65ἢ οἱ ροείϊς ᾿ποῖὶσῃῖ δηά ἱπηδρίηδίϊοη, Οὐ 8 ἴεν 
[1η68 ψὩΙΟΝ τηονα ἴο 8 ροείίς γγίμση. Βιυΐ ΟὨΪΥ ὈΥ (μ6 Ἰοοδβοβὶ 
56 οὗ [εγτη5 οοὐἹὰ νὰ 98}1 (ἢ 6 ὈῬΓΟΡΏΘΟΥ 85 ἃ ΒοΪῈ ροεῖσγ. ΑἹ] 
αἰίοιηρίβ ἴο {τοδὶ 1 ἃ5 βοείγυ ἢᾶνε ἱηνοϊνεα της ὑχγυπίηρ οἵ 

(ῃς ἰοχὶ ἴῃ ογάογ ἴο Ὀγίηρ (ἢ6 [1π65 ὙΠ] [Π6 ΠΘοάββασν [1π}}18 
οἵ ἃ Ροεῖϊὶς πηϑᾶϑιγο ἢ" 1 Μαίδοπὶ 15 ἴο Ὀ6 τερατάεα 858 ροβίϊοδὶ, 
οἰ ἘΠ ἰη ἔοστῃ οἵ οοηϊοηϊ, ἀἸ5.Ε πο. 05 ὈδΌ θη ῬΟΟΙΓΥ δηά ὑΓΟΘῈ 
τουδὶ δ6 Δρδηδοησα. 

ὃ 2. ΤΗΕ ΤΙΜΕΦ. 

Τῆς Βοοῖκ οἱ ΜδἰδἊοῦὶ ἔυγη βῆθβ ἢο βἰδιεπδηὶ τεζδγαΐϊηρ [ἢ 6 
πη οἱ 115 οτρίη. ΝΟΓ ἀο68 Ἔχίθγῃδὶ ἰθϑοϊ ΟΩΥ δἰ πο ἴῃ ἀ6- 
ἰοττηϊηΐησ (5 ἀδίῖε. ΤᾺδ οἰζαιίοη ἔγοιη 47 τ οΝ οσουβ ἱπ Β5. 
48," ἀοεβ, ἰπάε64, ραυΐ ργδοίίοδ!!ν ουΐ οἵ {με χυοϑίίοη ἴῃς Μαςοδ- 
Ὀδοδη ἀδίε ργοροβοὰ Ὀγ βοπιθ.Ϊ Τῇ πεσε ἰδοὶϊ οὗ [6 Ργδβθῆςοα 
οὗ Μαϊδςοῖὶ ἴῃ ἴῃς ργορβεῖίος σᾶποι που βθεπὶ ἴο ρῥγεοϊυς [ἢ 6 
ΡΟΒΒΙ ὈΠν οὗ ἃ Μδοοδθδθδῃ ἀδίθ; ἔου Β5. 40. 5ῆονβ ἐμαὶ (δε 
ΒοοΚ οἱ ἴδε Τνεῖνε γᾶ8 ΔΙ γεδαν ογρδηϊθεα ἰη [Πε ἀδγβ οἱ Βοη 
οἰγδοῆ. 1 5 ποὶ δὲ 8}} ᾿Ἰκεοῖὶγ [δῖ 85 ἰδίε δ8 ἴῃς Μδοοδῦδεδῃ 
ρΡεποὰ ἃ πεν ὈΟΟΚ οοὐἱὰ πᾶνε Ὀθθη ἱποογροσγαίθα διηοην (Πα 
ΊΜνεϊνε, ἱηνοϊνίηνς 85 ἰἴ ψουϊὰ οἰ ΒΟΥ (Π6 οτηἰββίοη οὗ ἃ ὈΟΟΚ ὑγο- 
νἱοιϑν δαταϊ θα, οὐ ἰΠ6 σοηβοϊ  ἀδίοη ἱπῖο οὔθ ὈΟΟΚ οὗ 80Πὶ6 
ἴνο οὗ (6 ῬοΟΚΒ δἰγεδαν ἰῃ (ῃ6 Βοοῖκ οὗ (μ6 Τνεῖνο. 

Εογ ἔυσίδεγ ἰηΐογτηδίίοη γοραγαΐϊηρς [πε {ἰπ|6 ἴῃ ψ Ὡ]Οἢ Μδίδοῆὶ 
νὰ5 το, τὰ τασδὶ ἀδροηα Ὡροὴ [ἢ6 ΙΏΟΓΕ ΟΥ [6558 ἱπάϊγοςὶ 
(5 ΕΔΟΩΥ οὗ (Π6 οομίοηϊβ οἱ {86 Ὀοοκ [56]. ΤΠΘ τοίογοησα ἴο 
Ἑάοιὰ ἴῃ 1:ῦ Ὁ Γαΐβθβ ΟἿΓ ἤορθβ. Εδοιῃ ἢ85 δον θην τοοοεῖνοά 

χυΐία τδοθην βοπλα (Πρ Οἷον ΜὨΙΟΝ 885 ἰεΐξ Π6Ὶ ῥγοβίγαϊα. 
15.865 ἢαίγεα οἱ Εάοῃι 15 ἱβογοὺν σγαι θεὰ. ΤῊ 5 δι(ἰπάς ἴο- 
ναταὰ Εδοτῃ 8 οὴα ΜῈΙΟΝ Τμδσδοίο θά 15 γαοὶ σοῃ Εἰ ΠΟΌΒΙΥ ἔτοτ] 

4“ ἩΪ.ε86 ἴ86 διτδ:κεζηοηῖ οὗ Μασίιὶ, ϑίεν., Νον.Κ, δηὰ Ἐϊεβοῖος. 
{ὙἱΣ. ἯΧΚΙ. δοὰ ϑροεσ. Τδο τορὶν πιδάς ὃν ὅροεσ ἴο ἴδε οὐ͵οοϊίου δεζα ὑταεῦ ἰ5 (δὲ Μεϊδοὶ 

ΤΏΔΥ ὃδνςε αυοϊεὰ ἔσο ΒΘ.. Βυὶ 18 ἰΞΖ υποοηνείπα, Ὀεοδυδε ἴδε Ἡδοῖὶς οοηϊεχὶ ἰῃ Β5. ἷ5 
τοδόδ υρ οἱ δἰυκίοτις ἰο δρὰ συοϊδίίοςβ ἔσοπι ἰς ΟἿ,, [86 νεῦν ποχὶ [ἴπὸ ἴο [86 οἱὰ ἰῃ 41168- 
στ Ὀείηᾳ ἃ οἰϊδιίου οὗ 18. 405; Ἡδεῖοὰς Μδί. 46 ὕεδζγα ἰ;ς δἰδιρ οἱ ογίαίμδη ν. 

{ Ο,. Ἐ. Βτονῃ, ἴῃ Ε::6γ: ἐκ Μοάενν ΤἈἝοοίοξν ανὰ Κοἰαίοὰ 5.μδ)οε,8--Α ΤειΝονίαὶ ἰο (λα:. 
4. Βνίεε (1911), ρρ. 68, γγ; Ο. Β. Οταν, 1ωαἰαῖ (10 Ὁ-. τοῦ2), χτἰ ἢ ἢ... 
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τῆς της οἵ [ῃς [4}} οὗ [γι βαίεηι, νμθη Εδοτῃ πα ἀκοὴ δάνδῃ- 
ἴαρε οἱ [48 ΠΕΡΙ 58 655 ἴο 561Ζ6 ἃ ραγί οὗ [υἀδΔῃ ἴον Βοιβοὶΐ 
(ΕΖ. 35.012 ,62-5, οἵ. 15. 652 δηά ΟὈ.). ΑΩἿΥ τοδὶ αἰβαϑίοσ ἴο 
Ἑάοπ αἰΐεσ (ἢ18 {ἰπ|ῸῚ νου πηϑεῖ (ες τοαυϊγοιηθηῖβ οὗ (ἢ 15 
ογδοῖς. "ἢ Τὐηϊογίυηδίεϊν, ἰῃς Ὠἰβίοτυ οἵ Ἑκΐοπι ἔσγοπλ ἴπ6 {πῆς οἵ 
106 εχὶ]α ἴο ἴῃς οὐϊογεαϊκ οὗ [6 Μδοοδθδϑδηῃ τονοὶὶ 15 δἰ πγοϑί 
ὙΏΟΙΥ ὑπκηόνῃ. ὄνε ἀο Κηον (Πδὶ ϑουΐδογῃ [Δ ννὰ5 “δ ]]εα 
Ἰάυμηδοα 858 ΘΑΥΓΪΥ 88 312 Β.0.ὖ δηά {δαὶ δρουΐ {μὲ ἐΐσης {86 
Ναβαίδοδῃβ δα δἰγεδαν ργοβϑϑεὰ ἴῃ ἴσοτῃ ἰῃς δοιΐῃ δηᾶ ἀϊ5- 
ἰοάσοα (ἢς Ἐδοη)ῖῖεβ ἔτομῃ {Ππεὶσγ δηοίθηϊ ἰδϑίηθβθεβ. Βυΐὶ (86 
ἐχδαςοὶ ρῬεγίοα δἱ ψὩ]Ο ἢ} ἰδ6 οχρυϊδίοη οὗ ἴδε Ἐδομυῖε5 ΌὉῪ [86 
Ναβραίδοδηβ ἴοοῖκ ρἷδοα 18 885 γεῖ ὉΠΚποόνη.Ϊ [{ 15 ποῖ δἱ 
811 ᾿ρτοῦδῦϊς [μαὶ [ἢ18 ονεττυπηΐηρς οἱ Εδοπὶ ὈΥ ἴῃς Ναβα- 
ἰδθδηὴβ8 Μὰ8 ἴΠ6 αἰβαδίεγ ἴο ΨΈΙΟ. ΟἿΓ χοροὶ τείοσβ. [1 80, 
ἰῆς οτσίη οἱ Μαϊδοβὶ τηυβὶ [411] βοηθνεγε Ὀεΐθθη ς86 8.0. 
Δηά 212 Β.6.. 

Α ὨΘΆΓΕΓ Δρρσοχίπηδίίοῃ ἴο [π6 ρεγὶοά οὗ Μαϊίδοϊι 5 Ὀθθῃ 
βουρῃὶ ὈΥ βοπια ἰγουρῇ [ἢ υ56 οὗ ἴῃς ποτὰ “᾿φονεγπογ᾽" (ΠῚ) 
ἴῃ τ΄, ὙΠΟ ΟἿΪΥ “φονεγηοτβ᾽" οὗ [υἀδῃ νι ἢο οου]Ἱά θὲ ἰἀεητδεὰ 
ψ6Γα ΖΕΓΌΡΌΔΌΕΙ δηὰ ΝΟμοι ϊδῃ. ΒΒ ἀροη ἴδε Ὀ4515 οὗ ἴῃς ΕἸ6- 
ΡῬΒδηίίηο ραρυτί, γα σδὴ πον δι ἃ Βαροδβ. ΤὮεβα ἴἤγσθθ, μονονοὺ, 
Γοργοβοηΐ [ἢς6 ΘΠΕΓΕ Ρογοα ἔτοσῃ ς 26 Β.6. ἴο 407 Β.Οσ.. Μογζϑονοσ, 
ἴϊ 8 οἷθαγ ἔγομι Ν 8. κ᾽" [μΠαὶ Ζεγιθθαθαὶ νγὰβ ποῖ [με οὐἱυν “ξον- 
ΘΓΠΟΓ᾽ ὑΓΟΓ ἴο Νεομοιΐδῃ. ΕἸ Βοσηοσε, [Π6 υ86 οὗ ἰῃς νοτγὰ 
“ἰ βονογηο ἢ ψ88 50 βϑῃεσγαὶ (ο΄. 76. ςτ3. 5 ΕΖ. 225 Ἐβί. 412) (ῃδιὶ 
(Β6γὰ 18 0 γϑᾶβϑοῃ ἴο ΞΊΡΡοΒἝ (δι 11 σοδϑϑα ὄνϑῃ σι [ἢς Ρδ55- 
ἵης οἱ [86 Ῥεγβίδη Ετρίσθ. ΤῊδ Ῥογβίδηβ ἴοοὸῖκ ονεγ ἰδ6 116 
ἴτοταῃ ἴῃς Βαδυ)])οηΐδηβ δηά ἀουέ1655 ραβ56α 1 οἡ ἴο [Π6 ϑοϊδυςά 
αἀγπαϑίν. [Ι͂Ἃἡ Ἰαΐεγ {1π|65, ἰηἀεεά, 1 τννὰ8 δοίυ δ! ]ν δρρ] δά ἴο {86 
οὨϊεῖ ῥγίεϑίβ ἰη [υἀδοα.ὃ ἨἩδξηςς, [δὲ5 ἴογτὰ σοῆνευβ ΠΟ βρθοϊῆς 
ἱηξοττηδἝοη τερασζάϊηρς (ἢς ἀδίε οἵ (ῃς ΒοΟΙ οἱ Μαίδοι. 

Οηε ἀεδηϊϊε ἀδῖα 5 ζυγηϊ5ηθα ι1Χ ὈῪ [86 σοηϊεοηῖβ οὗ Πε Ργορἢ- 
ἐγ. [ἰ ἰ5 αυϊϊε ονϊάεηΐς ἐμαὶ τῃ6 τορ]ς γγὰ5 δγεδαυν σοῦ ῖ 

“ ΟἹ. ἴδ Κίπάϊν (οεϊϊπε ἑονασὰ Ἑάοτι αἰἱεβιοὰ Ὁν Ὁϊ. 2571-. 
{1} οάοξυ, ΧΙΧ, ρ4-Ἰοο, Ἠδεξε [86 ἙΠΟΏ ΟΙΊΡΟΣΔΙΥ τεοοσὰ οἱ Ηἰεσζοῦγτουδ οἵ Κατά ἰς εἰϊοὰ 

85 δῖ ποτίτν ἰοσ Ε}5 διαϊτοτηοηῖ. 

ΤΈΣ. λς.. 10 την γεβεοὶ ἰδς ἱηνδάϊης πιονοιηοη( οὗ δε Ναῦδδίδοδη. 
δ Υ]΄. Βίλκμνίαι, εἰϊοδ Ὁγ ϑεδύγεσ, σοσολέολ!α, 41 οἅ., νοὶ]. 11., ἢ. 322. 
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(19. 41.1.0) Νοῖ οηἱν 50, Ὀυΐ [86 ἐπι μυδίαϑηιη δηροηάογοα ὃν 
Ἡαρραὶ δηὰ Ζεοβδγίδη, ψἘ]ΟᾺ μδά οδιτίοα [Π6 τε Π1ρ016 ἴο σοΙρ]|6- 
(ἴοῃ, δα ραβϑϑεά ἀναγ. ΤῊ σοϊωσ 1 Πδα δα 5υβηοϊοηΐϊ {116 
βίηοα (Βδί δἜνθηΐ ἴο γϑβ] 56 παῖ [Π6 ΒΙΡΉ ΠορΘ5 δηϊεγίδἰηθᾶ ὮὉΚ 
ἴ8ο86 Ῥγορμείβ δὰ ποῖ τηδίεσ δ! ἰβεα. ΤῈ οοπμαϊἰοηβ οὗ [16 
αἴζεγ (6 υ]άϊηρ οὗ [Π6 [6 Π1016 ψεγα 85 Βασζά δηᾷᾶ Ὀδστθῃ 88 [ΠΟῪ 
δὰ Ὀδθῃ Ὀείοστε δηᾶ ἴμοσο γγἂβ 20 ν]βὶ 016 βίσῃ οἱ τοὶϊοεῖ. ΤῊ 8 
ἤχαβ ἴῃς ἐογηεημ5 α σμὸ αἴ ἀρουΐ ζ10 Β.6.. 
Το ἐεγ 5 σα ΦΏΉΦΗ; ΘΘοΙὴ5 ἴο Ὀ6 βεῖ ΌΥ ἴ{Π6 Ττείοσιῃβ οἵ Να- 

ΠορΔἢ, ἴοσ ἴῃς δθιι565 δἰἰδοκοά ΌὉγῪ Μαϊδοῃὶ δῖα ὄἜχϑοῖγν ἴἢο58 
ἀϑαϊηδὶ ψΒΪΟΝ [(ἢς τοίοσπι ννὰ8 αἰγοςϊθα. Τῆς ἰορ]6- 56 γν 68 
δηά οἤεγίηρβ μδὰ [4]]εη ἰηῖο ἀϊβγορυῖε (17. 33). ΤῊΘ ρυοϑίβ [6 1- 

86 ῖνε8 δὰ στοῦγῃ ἼἽδγαίεβθβ, οοῃϊειηρίιουβ δηα βκερίίοδὶ ἰῃ (Β6 
ἀἴβοδαγρε οἵ {πεῖν οβῆςῖ8] ἀυ{165 (16 5. 1.12. 21.858) ΤΙ 65 δηά οἴἶοΓ- 
ἴηρβ δά Ῥδθη αἰϊονεὰ ἴο ἰαρϑα, ἰπγουρῃ (ἢ 6 [δοϊίηρ (μαϊ ροί!]!- 
Π655 ἴγΞ8 ηοἴ ρΓΟΒίΔΌΪΕ ἴογ 41} (Ὠΐηρβ δηά {παῖ [6 βοσνίοε οὗ Υ8}- 
ΟΝ γγ9 ἃ οπμϑ- ϑ δα οοηίγδςῖ, ᾿ῃ δοοογάδησθ τ] ἘΌΝ [5γ86] 

ανα ὀνοσυ βίης δηά τοοεϊνοά ποιμίηρ (27 421-014... (ἡ. Να. τοῦ 
1310.) Τῃ δααι!ίοη ἴο ἰΠ656 εν] 85, [ῃ6 [εν 84 ΘΒρδοΐ Δ} 5ἰσ- 
Π41564 [πεῖν ἀδβϑοθηΐ ἔσοσὰ βρίτϊυδὶ μεὶρ 8 ὈΥ μανίηρ ἀϊνοτοοὰ 

᾿ {δεῖν [6 ]δἢ νῖνεβ δηα μανίηρ οηἰογοα ἰηἴο ΠΟῪ τηδττίαροβ Ἡ1Ὲ 
ποη-Ἶ ον 8 ποπΊθη Ὀεϊοησίηρν ἴο ἴῃς ᾿ηβυδρης4), Ὀὰϊ Τηοηρτοὶ 
ἔλτα 1} 168 οἵ (Π6 νἱοἰηἱεν (2,516; ο΄. ἘΖτ., «5. οτσιο; Νε. τοῦ 

-- 

133.3)), Ἐνοη τῆς ἴεν ψοχάβ ἀδνοϊοα ὈνΥ Μαίδοῦι ἴο ἴῃς βοοία] ἡ 
τΟΩρΒ οὗ ἴδε {{πη65 (3) Βπά {μεἰν 7υ5Ποδίίοη ἰπ ἴμ6 σομα! ἰοπ8 
τεςογάδα ἰῃ ΝΕ Δ᾽ 5 τπεῃγοΐτβ (Ν ε. ς..-12, Τῆς ΒΟΟΚ οὗ Μδὶ- 
808] 8.8 (ῃἢς 5ἰτυδίίϊοη διὰ ΒΟ ΝΕΒο Δ τοσκοα 85 ΒηυΡΙν 
8ἃ8 ἃ Ὀοηδ Βῖ5 15 βοοκεῖ. 
γε εἰ (ἢ ῥγϑςοῖβε ροϊηΐ δἱ νι οἢ [ἢ6 ττίῖεῦ οὗ Μαίδοηὶ ἀρρβαγοὰ 

51} οἰυάδβ υ5. ΤΠδ σοῃαϊἰοηβ ἰουηά ΌὉΥ ΝΕ ΐδἢ ἀϊά4 ποΐ, οἵ 
οοῦΓΞα, ἀδνεῖορ βυάδάδηϊν, Ὀυϊ ψοσὰ ἴΠ6 ουἵοομης οὗ ἃ ἰοηρ βοςίαὶ 
Ῥῖοοθββ. ΤΏΘΓΟ ΤΔΥ, ἱπάεεα, να Ῥθθη ΠΟ Δρρσγεοίδ]ς οἤδησε 
ἴῃ [Π6 5:υδίάζοῃ ἴογ ἃ αυδσίεσ οὗ ἃ σθη ΕΓΥ ΟΥ Τογα Ὀοίοτγα [ἢ 6 
ἃιτῖνα] οἱ Νεμει δῆ. Μδίδομὶ νου Ὀδ 1ηϊ6}}Ἰ}σ]0]6 8458 σοί 
τοῦ ΔΩΥ͂ ρογίίοη οὗ βιςἢ 4 ρετίοα. ϑοπὴς ψου]ά ρΪδοα ἰΐ Ὀείογε 
[86 οομλΐην οἱ ΕΖτΙα; ἢ οἴμεσβ, ΘΟ ΘΠΊΡΟΓΑΙΥ ἢ ΕΖΓὰ δηά Νε- 

5 804. ζ. ε.0), ΟΑϑ:).0), Νον., Οοσ., Βυ.θ.οὦ. δὲΔ. Τοῦ. Μαῖ, νδη Ἡ., υ Ἐν, 
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ΠΟΙ ΔΕ; ἢ 51}}} οἴ οσβ, ἀυσίηρ ΝΕΒ Ομ. 18} 5 ΔΌβοηςα δ (6 Ῥεγβίδη 
οουτί;  ψὮ16 ἃ εν ψουϊὰά ρἷαςς 1 ἀυτίηρ οἵ αἰΐοσ ΝΜ 8} 5 
βοοοηά νἱβὶϊ ἴο [ἐγυ8416π|..1 1ἰ 15 αἰ βίου! ἰο τορατὰ Μαδοῃὶ 85 
οουμληρ᾽ ἔγοιι ΔῪ Ὁπη6 Ποη ΝΕΒΘΠ Δἢ τγὰ8 δοίυδ}}ν ἰῃ [6γῃ58- 
Ιεπι; Ὀδοδιιβ6 τῇ ἱπηρ  ἰε5 (Π6 ῥγεϑθῆςς οὗ ἃ ζονεῦποῦ Ὸ 858 80- 
ουδίοιηδα ἴο τερεῖνα σἱἑ5 ἴσοσι ἴῃς οἰ ζοηϑθ, ψ Ὦ16 ΝΟΠΟΠηΔἢ 
ἀὐβυςε ϑὰγβ ἰμδὶ ἢς αἰ ποῖ ἃν8}} Εἰ τη56}} οὐ [5 ᾿σίν! ρα 
(Νε. ς15. 1). Οπ ἴδε ψ8Ο]ε, 1ἰ 15 θεϑί ἴο ἱηϊογργεῖ [6 διυιῖβογ οὗ 
Μαίδοδὶ 85 ομα ψῆο ῥγεραγεα [Π6 ΨΥ ἴογ ἴδε γεΐοστῃβ οὗ Νεμε- 
ΓηϊΔῃ. Ηδ Ὀεῖγαγβ πὸ Κηον]εᾶρε οὗ Δγ ΟΠ ΕΙΊΡΟΓΑΓΥ͂ ΟΥ τεσθηΐ 
Γείοστω πηονεπηθηῖ; ΘΓ δ5 “ἢ Π6 δα ρατγίεἰραϊεά ἰη ἴΠ6 τείοσῃω, 
δα ψουϊὰ δἰτηοδί σογίδι ἢν μάνα σεϊηογοθα ἢἷβ τογβ ΌΥ χεΐογ- 
της ἴο πε βοϊδηῃ σονθηδηΐ ἴο ψΏΟΝ ἢ15 Πδάγεγβ δα Τα θη ΤΥ 
ΒῸ ΞΟ Θά, ψὮ16 [ΠΟΥ ψεγα ἢονν ν]ο δίϊην [ἴ ἀΔ}ν δ ἜνεΓΎ ροϊηί. 
ΤὮς οἤοῖςς οὗ ἴΠ6 ρΡεΠοα ἱπητηραϊδίοϊΥ ὑσγοσεαϊηρ [ἢς τείοσχα 5 

ΒιρΡοσίεα Ὀγῃν ἴδε Ηἰηΐβ σίνϑη ἰῃ ἴΠ6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ 88 ἴο ἴῃς οοὐες οἵ 
ἰαῦνβ ἴῃ ἴογοβ δ ἴῃς {ἰπ6 1 νὰ τι. Νὸο αἰβΕ]ησ[]00 15 τηδας, 

ἴοσ ὄχσϑτηρῖθ, Ὀεΐθοη ἴπῸ ῥγίεϑίβ δηά ἴΠῸ 1,ον]ῖε5; ἰῃ 245, (86 
[εγτὴβ. Ρῥτίοβι᾽" δηά “1μνὶ᾽ 8.6 Δρρδγεηθν οοἰογτηίπουβ; δηὰ 
ἴῃ 35, ἴῃς “808 οἱ [,ενἱ᾽ 85 ἃ οἶ855 ἅτε τεργεβθηϊβα 858 αυδιδοὰ 
ἴο οΟὔεῦ βδοίδοθ, ψβογθαβ ἴῃ (ἢς ᾿ερἰϑ]αἰίοη ἰηἰτοάυςεδά ἴῃ σοηηθο- 
ὕοηῃ σὴ [Π6 τεΐοστη ἴῃς τρῃϊ οἱ βδοπῆςς ψγὰ8 σοηδηθδα ἰο [Π6 
’Β0}8 οὗ Αδγοη.᾽" Το Ῥυίθβε Υ σοάς γον 65 (παΐ (Πς 5δοσίβοϊδὶ 
ΔηΐΪπηΔ] ΤΠΔΥ 6 ΕἰΓΠΟΙ τη8]6 οὐ ἰετηδὶα, υϊ Μαὶ]. 114 τη θη] Οἢ5 
ΟὨΪΥ 86 πια]6. ΤῊδ τορυϊαιίοηβ τοζασγάϊηρ [6 ΕἴΠε5 (35:10) ἃτα 

. ΠΘΆΓΟΓ ἴο [86 ἰανν οὗ {6 Ῥυγίδβιν (οάε, ἱπάεεά, ἴΠδη ἴο (Βαϊ οἵ 
Πδυςοσοπουν, ᾿η ὑπαὶ (ΠΟΥ σοηϊοιηρίαῖα ἴῃς ραυτηθηΐ οὗ 4}} ἴῃ 6 

1165 αἱ 7εγυβαίθτι, Βογθαβ Ὠ.ΘαΕΓΟΠΟΙῺΥ ΓΟ ΪΓΕ5 ἃ ἘΠῚ ΘΠηϊΑ] 
Ε[.ς ἴο ὈδΕ Ραἱά ονεσ ἴο ἴμε 1,ον 68 δηά ἴπ6 ῬΟΟΣ ἴῃ {πεῖγ οἰ 
Βαῖοβ, ψΏΕγε {ΠῸΥῪ ἃγὰ ἴο οδὶ ἰ1. ΤῊ5 ἀδραγίυγε ἔσο Ὠευϊεγου- 

 ΟΥἿΥ ἴῃ Μαιδοῆὶ 15 Ἐχρ! σδθ]Ὲ οη ἔνο στουηά8. Ιῃ ἴδε ὅτϑί ρἷδοε, 
ΟΣ 15 χυϊΐα ῥσγοῦδο!ο {παῖ ἴῃ ἴῃς της οὗ Μαϊδοῆὶ 81}1 [ῃς 1,εν τε. 

ὍΈΓα ἰνίηρ ἴῃ 7 γβϑ! θη 1561} οὐ ἴῃ 118 ἱτητηθαϊδία νἱοηϊΥ; ἴῃ 
186 βεοοῃά ρῥΪαςθ, (ῃ6 ῬυδβιΥ Οοάς ψὰ5 ποΐ Ἵοσγεδίθα ὙΠΟ ἐς 
τὐδῆο. ΎὙὝΒεΓΕ ΜΕΓΘ ῬΓΕΡΑΓΔΙΟΙΥ ϑβίαψεβ οἱ ἀδνεϊορτιθηῖ; ἴογ 

9 8ο 6. (. Ηὰ., Ῥτεβ., ϑοδεκζ. 
ὖ.8ο 4. ς. ΚΟόξ.; διεῖ.; Κὅ.δ με], Οτ.; ΨΝοϊεῖ, ῃ ῬΚΕ.; Ὅτι πε 3ς7. 

8. 80 6. (. Ἀοδεῦη., Ἐν.  Καε., Ἠεςρεϊεοδεῖς, Ἀείμκςε, Κυς.. 
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Ἔχδηρίο, (ῃ6 Ηο] 655 (οάς δηά Ε)Ζ., οἢ5. 490-48. (ΟὨΒΟΟΌΘΠΙΪΥ, 

ἢ ουβίοτῃβ δηά χτὶΐεβ σοη υ8}}} υπάεχροίηρ τηοα!βορίίοη, ἱἰΐ 
18 ΙΏΟΓΕ ἴδῃ ὈΓΟΌΔΟΙΕ (Παΐ [6 Ῥγ ΘΒ Οοάο, ἰῃ [Π6 πηδίίογ οἵ 
ΕἾμ68 85 ἴῃ σδην ΟἴΠΟΣ γεβρεοῖβ, ἀἸὰ θυΐϊ τεοορηΐβα οβῆςο ΔΙ 
ψδί οὐυβίοπι ΠΔα Δἰγοδαν ἀρργονθά. Μαϊδοθιηὶ ἴῃ γεργεβϑθηῖβ ἃ 
βίδσο ἴῃ [86 Ὠϊϑίογυ οἵ {Πρ πλϊάνναν Ὀδίτεεη ἰΠδἱ οὗ Ὠευΐζογου- 
ΟἿΩΥ οὐ ἴπ6 οπδα ῃδηά δηά {ῃς Ῥυδϑιν (οάδ οἡ ἴῃς οἴβεσ. ΤὨΘ 
Εἰ Βΐηρ οα]]οἃ ἔογ Ὀγ Μαϊδονϊ βθθτηϑβ [655 εἰαβογαῖα δηὰ οοῃῃρ!ςαϊοά, 
[δη [μαΐ διγδηρθα ἴοσ ἴῃ Να. τοῦ 83, 1 ἸΚονίβα, Μδδοῆὶ οἱ 5 
186 Βεανε-οἤετίης (ΠῚ) τ τῃ6 (1Πς 845 ἴῃ Θϑυςθγοποσηυ, 
ΨἘ11Ὸ (ἢς Ῥηεβῦν (οάδ βοραγαῖοβ ἴῃς ἵνο, αϑϑίρηΐηρ ἴΠ6 ΓΟΥΤΆΘΓ 

ἴο ἴ86 ῥτγίεβίβ, 848 αἰβε : σι ϊϑηῃθα ἴτοιῃ ἴδε 1,ον 68 ἴῃ βϑηοῖαὶ. 
Ενεῃ 43, ἰἢς ἰαῖογ δα ἀϊτίοη, υβ65 Ὠ.Θυ  ἜΓΟΠΟΠΊΪΟ ᾿ΟΥΓΤΩΪ ΠΟΪΟΡΎ, ν]Ζ.]. 

ἴῃ Ἰοσδίίηρ 186 ἰατν-αἰνίης αἱ Ηοτγοῦ, γαῖμοῦ ἴμδὴ ϑἰηδὶ, δηὰ 1π᾿ 
εηρογίης ἴῃ 8 ρΡἤγαϑα "᾿βϑίδίυϊεβ δηά ἡπάρτηεηίβ.᾽᾽ [1ι 566 1Ὼ8 588 
δηά )υκῖ, [πογοίοσα, ἴο σῖνε ἴο Μαϊδοῆϊ βοπλα στε ἔογ δἱά ἴῃ ὑσε- 
Ῥᾶσίης [86 ΨΑΥ ἴογ 86 τεΐοσῃῃ. Τῆς Ὀοοῖκ νοῖςεβ ἴῃε (Βουρῃϊ οἵ 
οη6 ΨὮΟ Ταμγχδὶποα {τπ6 ἴο (ἢε οἱ 6415 δηἀ ουδίοτηϑ, δ ἃ {ΠΠπ|6Ὸ 

ὙΠ δὴ ἴδο56 διουηά ᾿ΐπὶ ΨΕ͵Θ γαρὶ αἷν Ἰοβίηνς [δὶ δηα Ὀδοοηληνσ 
ἀεβρογαῖθ. ΤὨΘ αδἰϊερὶ οἵ ϑροοσ ἴο ἰηΐεσργεῖ ἴῃς υἱΐεγδῃςοϑβ οἱ 
Μαίδοβὶ 85 ἃ ὑγοϊεδὶ δραίηϑξί [ῆς σγείοσῃι, δὲ ἰεαϑὶ ἰῇ 50 [2 85 ἴΐ 

ἄε4]5 τ ὶῖἢ ῥγίεβίβ δηὰ 1,ονϊῖ65 δηὰ ] 8 ἀϊνογος, οδῃ Βδγαϊν 6 
οοηβίἀογοα 85 οἵμοσ [ἤδη ἰδηϊδϑίϊο, 

δ 2. ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ, 

ΤΕΟ Βοοῖ οἱ Μαϊδοῃὶ 18 δὴ δηοηντηοιβ τη. Τῆς ὨΔΠῚΘ 
“Μαϊδορί᾽" ἰ8 Δρρδγεηΐν ομα διϊδοπθὰ ἴο ἴῃς ὈοῸΚ ὉΥ δη εἀϊΐογ. 
1| οἶνγεβ 115 οὔ ρίη ἴο 41, Α8 ἴ86 πᾶτηξε βίδηάς, ἰἴ σδῇ ΟἿΪῪ θῇ 
ΚΤΩΥ ΠλΕΒβοηροΙ," ΤῊΪΒ 8 ἃ νΟΙΥ υ] εἰν Δρρο ]δἰίοη ἴοσ ἃ 
Ῥαγεηΐ ἴο θεβϑῖουν ἸΡοὴ ἃ οἰ] ἃ. Τὶ πιῖσῃΐ, Βοονοσ, θ6 8ῃ ΔΌΌτο- 

νἱαϊοά ἔοττ οὗ Μαϊδοννίδῃ (ΠΘΝΘΘ; οἵ. "2, οἵ 2 Κι. 1815 1} 
ΓΝ, οὗ 2 (ἢ. 20); ἱῃ ψΐοἢ οδ86, [ῃ6 ἰΓδηβίδίίοη Ὀεβί 80Ὁ0- 

Ροτίοὰ ὈΚ ἴΠ6 ϑηδίορυ οἱ βἰπαΐανῦ οττηδιίοπβ που Ὀ6 “ὙΔανοἢ 
8 ἃ ΠΊΘΒΘΘΏρΕΓ.᾽"᾿ ὙῊΪ5 18 ΟἰθαΥν δ ἱτυργοῦδ 6 τηθαηΐηρ. Τἢυ8 
186 πηρδηΐηρ “ [ἢ ΠΊΘΘΘΘΠΡῈΓ οὗ ὙΔηνε ἢ 15 ποοοβϑιἰδιθα ἔοσ (86 
ΒΌΡΡοϑβιἰἰἰουβ Ἰοησοῦ ἔοττῃ. ΤῊ 5, ἴοο, 15 Βασάν 4 ὑγορδῦϊα ἤδη 
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ἴοτ ἃ οἰ], θυὶ ϑυρρεβϑίβ 8η δ] υβίοη ἴο 4, (ο΄. 27. Ἐογ ἔυτί δον 
ςοηΒ᾽ ἀογδοηβ ορροϑϑὰ ἴο (πε ἰγεαϊπιθηΐ οὗ “ Μαϊδο᾽" 85 ἃ νεῖ- 
1140]6 ὭδΙΏΘ, υ. ΡΡ. 18 [.. 
Τὴ ὈΟΟΚ Ὀεΐπρ ΔΠΟΉΥΤΉΟΙ8, ΠΟΙ ΘΔ Ὀς Κηονῃ οἵ ἴΠ6 

δυΐῃοσγ θεγοηάᾶ ψμδῖ {με ὈοοΪὶκ ἰἴ86 ἢ ἸΏδῪ τονϑαὶ 85 ἴο ἢἷβ8 Ἵοδδ- 
δοίεῦ δηά ἰθιρογδιηθηΐ. 7Θγοσηα [6801865 [Παὶ ἴῃς 765 οἱ ἢῖ5 
ἀαν ἰάἀεηεἰπεὰ “Μαϊδοηὶ" συ ΕΖτια," 88 ἄοεβ ἴῃς Τδγρυπι. 

ΟΎΒ6 ὈΟΟΚ μα8 δε δββίριιθα Ὁ ἰγϑαϊ το ἰο νϑγίουβ οἴδμιοσ 
᾿ ΔΌΓΠΟΙΒ; [ΟΥ̓ ΘΧΔΙΡΪ6, ΖΓ ΡΑΡ6Ιὶ δηὰ Νεδοσῖδῆ. Ῥβευάο- 
ΕΡΙΡΒδηΐι5 ἀθοίαγεβ Μδίδοηὶ ἴο αν Ὀδθὴ ἃ πηδῃ οἵ 50ρἘ}ᾶ ἱπ 

ΖεΌυϊυη δηά ἴο δανε Ὀδθη ομαγαοϊογβοὰ Ὀ. δῃ δηρεὶϊὶς ἔοστῃ δηά 
ΔΡρδδγδησε Νοῖ οοηΐοηΐ τὶ ἰδ ΐ5, ἰγδαϊξίοη μ85 τηδάς ἢΐπὶ 
ἃ [,ονἱϊ6 δηά ἃ τηθηρογ οὗ {πε “Οτεδΐῖ ϑυμδροσιθ᾽" δηὰ ἢ85 ἀ6- 
εοἰαγοα μΐτη ἴο Βανε ἀϊδα ΜὮ116 5111} γουηρ. Βυΐῖ [656 πα 51:}}}}8Γ 
{ΓΔ 1} ἢ5 ἃτὰ 8} οὗ ἰδαῖθ οτγίρίη, ἔδηςυ} δηά σοηίγδαϊςίογν ἴῃ 
οδαγδοῖεσ, δηά σἱϊουῖ ΔὴΥ ἰβίογι δὶ να]ι6 85 ᾿ϊὶ65565 ἴο ἸῈ6 
16 οὗ ουγ Ρσορβεοῖ. 

ΗΪ5 ΡΓΌΡΠΘΟΥ 5ῃονβ πη) ἴο ἢᾶνα Ὀδδη ἃ ρϑίγοις [ον, Ἰονὶηρς 
ἢ]5 σου ΓΥ δηα ἢ15 ῬΘΟΡΙῈ Ῥαβϑοηδίον δηα μδίϊηρ ἴΠ6 ΘΠ ΘΠ1165 
οἵ [5γϑεὶ ἔεγνεηίγ. Ηδ οδη {ΠῚ }Κ οὗ 0 ποσὰ σον] ηοίηρ ῥχοοῖ 
οὗ Ὑδῆνε ἢ β ἰονε ἔοσ 15γδεὶ ἤδη ἴδε δος (Πδἱ ΕΠΟΠηΊ 85 ΓΟΟΘΠΕΥ 
Ὀδδη δίσκο ἀονῃ ἴῃ δοοογάβδηςς ἢ Ὑδην ἢ 5 1}. 7ογυ- 
58 6 ἢ 15. ἴῃ ΟΕ δηᾶ 18γδθὶ (ἢ6 ὑβορὶς {δὶ Ὑδῆνθη ἰονεβ δηά 
ἰηϊοηαβ ἴο π8 Κα (ἢ ομδ δην θα ὈΥ 8}} [6 ὈΘΠοΙ ἀΐηρ παϊΐοηβ. Ἠς 
8. 4150 εν] ΘΠ ΕΠῪ ἃ τηδη οἱ ν]ογοῦβ ῬΘΙΒΟη ΔΙ Ὗ δηα βίσοηρ σοη- 
νος οη8. ΝΈΕΣ οἴμοῦα ἴσο 016 ἀπά ἀοιδίὲ, Πα βἰδηᾶβ ὕγᾶνε δηὰ 

ἤττη. Ηἱ5 [δἰ ἢ ἰβ. θαι] ἴο ἴπ6 τεπιονδὶ οὗ δὴν πιουηΐδίη. Ης 
ΠΕΝΟΣ δηϊογίδίηβ ἴΠ6 Ροββι ὉΠ Ὴ οἱ ὙδΆν ΘΙ ἔα! ηρ ἢΐ8 ῬΘΟΡΪΒ δὲ 
ΔΩΥ Ροΐηΐ; [ἢς ἰδ υγα 15 411 οἡ 15γϑ6}} 8 5'ά6. Τἢδ {1145 δηά α19- 
οουγαρσοιηθηῖβ ἰδὲ ονογίυγη [Π6 [αἱ ἢ οἵ οἴποῦβ ἀο Ὀυϊ οδι1568 πὶ 

ἴο 5: κα τοοῖ ἄθδροσ ἰηἴο {με ἰονε δηά ρονεγ οἱ ἀοά. Ηε το- 
ΠλΔ1η8 ἰογδ] ἴο {Π6 οἷά γγᾶγβ δηὰ [ἢ δηςεθβίγαὶ γε σίοη ἤθη οἴ Γ5 
ἶνα ὉΡ ἰῃ ἀδβραὶγ δηά πψουἹά ἐχοῆδηρε οἹ]α [δι ῃ5 ἴοσ ἢθν. Ης 
Ὀἰοδάβ βαγη ϑι}Υ ἴον αἰ] ροηῖ δηὰ αἰσηϊβεά ορϑογνδηςα οἵ (6 οὐεγ 
ἴοττῃϑβ οἱ γε σίοη, ἀθργθοδίης βονοσγεῖν [86 ποροοῖ δηὰ 1η6Ποτ- 
ΜΝ Ῥιναιίανίο ἐκ ἀωοάδοοίνε Ῥνορδεία:. 
{Μώιαε ῥνορῤδείαγμηε, οεἰϊοά ἴῃ Νεβι ς᾽ 5 Μαγείναίἑον, 28 2.. ΟἹ. αἰγταῖδδι δἰδιοεωει!δ ὉγῪ Ὁοεξο- 

ἴευς, ἘΡὮγλοα ὅυτυδ, Ηεενοδίυ5, δηὰ Ιοἰάοτι9 Ηΐερ.. 
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6ῃς6 ἢ Ὡς ἢ [Π6Ὺ τὰ Ὀείηρ οοπαυςϊοα. Ὑ εἰ Π6 8 Ὠ0 ΠΊΕΓΕ 
[οττδ 15ἱ οὐ στ υ}15ῖ, θυ ἃ τηϑη οἴ 4}}Υ δηὰ βου Δ }}Κ τη ἀοά 
ἰῃ ἃ ΒΙρἢ ἄερτοθ. Ης ἀοεβ ποῖ τερᾶσζα γἰϊυ8] 85 8η δηά ἴῃ ἰΐβϑεϊ 
ΟΓ 858 8} ΟΣ οῤεγαίμηε, Ὀὰϊ 85 ἴῃ οὐΐογ δηά ν]β1}0}]6 βἰσῃ οἱ δῃ 
ἰηναγά δηά βρίϊιδ] σταςς, ἰῃς ἐχργαββίοη οἱ δι ἢ ἰῃ δηά ἀδνο- 
[ἴοῃ ἰοναγά Ὑδῆνεῃ. [18 πορίοςϊ ἱηαϊοδίθβ ἃ ἰδοῖκ οὗ ἴσγις Γα- 
᾿ἰσίοῃ. ΤὨΘ νεῖν νίρουῦ οἱ οὐγ ὑγορῃοῖ 8 [8 11}} βῆῆονβ [μδ΄ ἢ]85 
το σίοη ἀοε8 ηοΐ 116 ἸΡοη ἴΠ6 βυγίδος οἱ 5 580] δηά ἰμδὶ 11 οΔη- 
ποῖ Ὀδ 8δἰ1536 6 ὙΠ ἀχίογηδ 65, Ὀυξ 15 οἱ ἴῃ 6 ΝΟ ΓΥ Ἔβϑϑῆσς οἵ 
ἢ15 6 δηά οδῃ Ὀ6 οοηΐοηΐ ψἘΓ{} ποίη ϊηρ [685 ἴδῃ ἴΠ6 Ὀγέβθηςα 
οἱ αοά. 1η [(}]8 τεβρεοῖ 6 18 ἃ ἰγι6 ϑιοοαβϑοσ οὗ ἴΠ6 στολαὶ 
ῬΓΟΡΒοίβ8. 

δ4. ΤΗῊΗΕ ΜΕΘΘΑΟΕ ΟΕ ΜΑΙΔΑΚΟΗ͂Ι. 

ΤΩΣ ἴΔ58Κ οἱ (ἢϊ5 υῃμκηοόνῃ Ρσορμοῖ νγὰ8 ἴο το κίηα!α (ἢς ἤγα8 
οὗ ἔδῖ ἢ ἴῃ (6 Πεαγίβ οὗ ἃ ἀϊἰδοουγασοα ρδορὶθ. ἘΖεκίοὶ δηά 186 
ΔΌΠΒΟΥ οἱ 18. (85. 40-ςς δὰ Κορὶ αἰἵνο ἴῃ ἐδ: (ἢ οἱ ἴῃ 6χῖ]ο5 ὉῪ 

Δ5ΒΌΓΔΩΟΘΘ οὗ (ἢ6 ΞΘΡΟΘΟῪ ΔΡΡτγοδοὶ οὗ ἀο] νογδηςς 8η4 ΟΥ̓ ΡΓΟΓΑΐ565 
οἱ [ἢς ε5.Δ0]}}5ῃστηθηΐ οὗ ἴΠ6 οοτηίηρ Κίησάοπι οἱ ἀοά, ἘΖοκίεὶ 
δά Ὀεδδ; 50 β0Γα οὗ [15 45 ἴο ὑσεραζα ἃ 56ϊ οἵ γερυ δ οηΒ ἴογ [ἢ 6 
ευϊάδηςε οὗ {Π6 οἰ Ζοηβ οἱ (Π6 οογηΐηρ Κίησάομι. 6 ἰνογδησα 
ΟΔ͵Ώ6 ἴῃ 80016 ΘΔ 50Γγα; Ὀυΐϊ [6 ἄδνῃ οὗ ἴῃς Μεββίδηϊς ἄρ νγὰ5 
ἀεϊαγεα. Ἐδαϊηρ Βοροβ ᾿εσε τονίνεα Ὀγ {Π6 ργεδοδίηρ οἱ Ηαρραὶ 
δηᾶ Ζεοδαγίδηῃ. ὕμάεγ [6 5ργ οἱ [ΠΕ Θη ἢ 5145π), ἴῃς ΘΙ ΡΙ 6 
25 γε} δηα [δ᾽ ἢ τγὰ8 αυϊοκοηςθα. ΑἹ] οὐϑίδοϊεβ ἴο (Π6 οοταΐην 
οὗ ἴῃς Κίησάοῃμ Ὀεΐηρ πον τειιονεά, ἴΠς Ρσοροίβ δηᾶ [6 ρθορὶα 
Ιοοκεοα Ἑσοῃβαθης!ν ἔοσγ ἴῃς Δρρδϑδζδηος οὗ ἴῃς ἰοηροά-ῖοῦ Οοϊάδη 
Αχο. ΤΠοΥ νϑηΐϊ 50 ἴδε, ἰηἀθοά, 45 ἴο ΔΘ ΖΕεΓΌΡΌΑΡοὶ τ 18 
[86 εχρεοϊοα Μερβδίδῃ δηᾶ ἴο Ἵζοόονσῃ τη ἴῃ τοοορηϊ οη οἱ ἢΐ8 
τίρῃι (Ζς. 651), Βυΐῖ ἰῃς Μεββίδηϊς ἀρὸ 5{}}} ἀοϊαγεὰ 118 οογηίηρ. 
ΤῊς ΠΟΡΕ5 σεηϊτεοα ἰη Ζεῦ αΡοὶ εγα αἰβείραϊθα δηὰ βμαι(ογρά. 
ΤὨς σονίης Ρἰοΐαγοβ οὗ Ηδρραὶ δηὰ Ζοομαγίδῇῃ γα ηοῖ ΓΘ] 1564. 
Τα δγϑί ΖΕΔ] ἴογ ἴῃς Π6ν ἴθ ]6 ΓΑΡΙΪΥ Τοοϊοα. βγαοὶ νγὰ8 ἃΡ- 
ΡΔΙΓΘΏΓΙΥ 88 ζδΓ ἰγοπῇ Ἔχ (Δ 1Ί1οὴ ἴο ἱηβἔιδηςς δηα ΡΟΎΤΟΓ ΠΟῪ 8ἃ5 886 

μδὰ ὄνὸγ Ὀθοῃ. ἮΝ δαϊ στουηά ννὰβϑ πεσε οσ Θποουγαροηιθηΐ ΟΓΥΓ 
δβορεῦὺ ἮΝΏΥ οοπηυς ἀδηγίηρ οποβοὶ ἴῃ. ογάθσ (Πδι πε [6:0 ]6- 
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6 ΓΝ 65 τϊρηΐ 6 ΡὈΓΟΡΕΓΙ͂Υ τρδἰ ἰδ πο ὙΔΏ ΘΝ ΔΡΡΑΓΟΠΓΥ 
Βδὰ πο ἰπίεγοβί ἴῃ 8 ὑθορὶβ ογ ἴη ἴῃς νἱπαϊοςαίίοη οἵ ᾿υξοε δηὰ 
ΤσΒιθουβηθθθ. 48 (ἢς 5εγνίος οἵ Ὑδῆνοἢ νοῦ ΏΣ]εὺ Ὠϊὰ 

1ῖ γιοϊα ἰδηρῦ]6 δηά ϑδιἰβέδοϊογυ γεϊυγηβ ἴο 115 δα βεσθηϊβϑὺ 
Ιη ἴῃς τηϊάβί οὗ βιιοῖ σοπαϊ Ἰοἢ5 δηα δηγὰ βϑυςἢ βοηςστηθηίβ, 

νὰς νῦϊοσ οὗ Μδίδοιὶ ργεραγοά ἢἷ58 αῤοϊορία ἴῃ ὈΘἢ4] οἱ ὙΔἝἢ. 
Ηδς πιυϑὶ Δοςοι 15 ἔνο ἰἰηρδ αἱ ἰϑδϑί, νὶΖ. [ΓὩ] 5} ἃ 5838|5ἴδο- 
ἸΟΓΥ οχρί δηδίίοη οἱ πε ἀεἰαν ἴῃ ἴῃς ἔ]Β] πες οὗ 5Γ8 615 ὄἐχρϑθο- 
ἰδιίοηβ δηα τϑ- εβί δ Ὀ]} ]15} οοηβάδηςξ ἰη ὙδηνΘὮ δηά ἴῃ ἴμ6 Βρεε αν 
ςοπηίησ, οὗ Ὠἰ8 Μεββίδῃ. Τῆς ἢγβί οἵ ἴῃ6586 ἢ6 866 Κ8 ἴο δοῆϊονθ 
Ὀγ ἴΠ6 σοηυϊηοῖὶν ὑσγορμεῖς τοι μοά οὗ ἰγδηβίοιτίηρ ἴῃ τοϑροηϑὶ- 
ὈΠΠῸῪ ἴον ἴῃς ἀεἰαν ἔγοταη [86 βῃουεγβ οἵ Ὑδημνεῃ ἴο ἴδοϑε οὗ 

15γδοὶ ἢοσβειί, ΤὨς 51η8 οἵ [ϑγδ6] γε ηάογ ᾿ἃ ἰησοηοοίναρ!ς [παῖ [ἢ 6 
Ὀ]οββίηρ οἱ Ὑδνθι 5ΒΒου ἃ γεϑὶ ὉΡΟῚ ΠΟΥ 85 8η6 ΠΟῪ 15. 7υϑῖ 85 
Ἡδρσραὶ δηα Ζεοβαγίδῃ δα 1ηϑἰϑιθα ὕροη {πΠῸ του ]άϊηρσ οὗ [ἢ 6 
[ΠΡ ]6 8ἃ5 ἴῃ 6 ΟἿΪΥ ΨΑΥ ἴο ἴῃ ἔδνουγ οὗ Ὑδηνει, 50 οὐγ ργορβεῖ 
ἀογηδη 5 οογίδίη ἀθδβηΐϊίΐε δηα ἰδηρίθ]ς δοϊΐοη ἃ5 ἃ ργεγεαι ϑὶ τα 
ἴο ἴῃς σογηΐην οὗ ἴδε ἀεβίγοα σοοά. ΤΏ οοττυρῖ δηὰ ολγεῖθββ5 
ΡΓοβιῃοοά τηβί τηεηά 115 νὰγ5 δὰ τεΐυγηῃ ἴο ἴῃς 464] οομάϊ οη 
1π8ὲι Ργοναὶ θα ἴῃ δηοίθηϊ {1π|Ὲὲ5 ἤθη {τα ἰοϑοῃίηρ νὰ ἴῃ ἴῃς 
ΡΓΙεϑυ 5 τηοῦτῃ, υγηϊθουβηθβ8 γὰ8 ποῖ ἰουηά προη ἢΪ8 1105, 
δηα ὈΥ δἰβ Ὀ]απγεἶοβ5 16 ἢ6 ἰὐγηθα ΤἼΔΗΥ ΑΥΔΥ ἴγοπὶ ἰηἰαυΐίγ. 
ΗΙ5 οοηάυςοῖ ΠΟῪ 18 8η ἰηβυ} ἰο ἢΪ89 σοἄ, Τα 58ουῆςα8 δηά οὔε- 
ἴηρβ τηυδί ὈςῈ Καορὶ ὉΡ ἴο ῬΓΟΡΕΓ ἔοσγτα δηὰ αι4]}}}ὺ. ΤὨς πορθεῖ 
οὗ 8686 8 8ὴ ὉΠΡΑΓάοΊΔΌΪς οἴδηςθ. Νὸ ψἱ 8 Μ1}} Ὀς [ογι Βοου- 
ἴηρ ἔτοτλ Ὑδῆν ἢ 50 ἰοηρ 85 ἴῃς {Π|ὴ65 δηά οἴογηρβ ἀτε Ὠἷπὶ ΔΓῈ 
6] 4. Τῇ Ισγδοὶ ψ1}} θυ ἀἰϑοῆαγρα 115 ΟὈ σαι οηβ ἴο (86 {0]}, 
Ὑδῦν ἢ ΤΔῪ ὈδΆ οουπϊοαά Ὁροη ἴο [018] 411} 158 Ρτοηλ565 τηδάς 
[γουσὰ ἴῃς Ῥτορβμεῖβ. 

Νοιν δίδπαϊησ {Π6 ΘΙ ΡΠ 8515 δπὰ ἰηβϑίβίθηοε οἱ [πε ὑγορβοὶ 
ὉΡΟΩ {Π686 οχίθγηδὶ Ρῃ8565 οἱ ἴῃς τεϊρίου [᾿ἴ6, ἢ6 15 ῃοΐ οἡ ὑμαῖ 
δοοουηΐ ἴο Ὀ6 δοςιιβ6α οὗ ἃ 588}|}ὁὺν οοηςερίίοη οἱ τεϊϊσίΊοη. Ης 
ἀδρίογοθ ἴμ6 περίθοὶ δηα Ἵοοηϊειρί οὗ {πε686 [Βΐηρβ, ποῖ οἡ ἴδ6 
Β0ΟΓ6 [δὶ [Π6Ὺ {ποι βεῖνεβ ἃγὰ ἐββθηῖὶ ἴο τῆς ν)ῦ ]- θείην οἵ σοά, 
ΟΓ οὗ {Παιγϑοῖνοϑ ἢδνα ΔΗΥ͂ νϑὶιις ψμδίθνεγ ἴῃ ἢΪ8 ογεβ; Ὀυϊ οἡ 
186 στουπά 1παῖ [86 περίοοί 18 ἃ βυτηρίομῃ οἵ ἃ βίας οὗ πυϊηᾷ δηὰ 
Βοαγὶ {πὶ 8 δηγίῃίηρ Ὀυϊ ὈΪοαβίης ἰο σοὰ. Τὶ τανθαὶβ 8 ἰδοκ 
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οὗ τονοόγθησο, δι ἢ δηά ἴον ἰμδῖ ἰ8. ἃ ὑγίμης ἀεῖεοϊς ἴῃ 15γ86}5 
Το σίουβ 16. ΤῊ Ρῥθορὶα δηᾶὰ [Πε6 ῥὑγίθϑδίβ σῶσε 80 {16 ἴ0ῸΓ 
Ὑδνθἢ ἰμδὶ [ΠΟῪ ἀἄο ποῖ οὔϑογνε 815 σϑαυγοπηεηῖβ σεραγαϊης 
τίῖυΔ]. ὙΠδ {ΠῚῚΚ Ρΐοιβ τηυϑὲ ἀο ἴῃ6 σψῇο]ς Μ|}} οἱ σοά 1} 
ἢ]58 σοΪῈ Ποασί. 

ΤὨΘ σεηυΐηοεὶν ἱηπναγὰ εἰεσηθηΐ ἴῃ ἴῃς τε σίοη οὗ Μαίδοϊι 15 
8130 5ῃῆοψῃ ἱπ ἴῃ6 [ΠΓΠΟΣ ἀσιηδηκβ8 ἴου γοίοσῃ ψ ΟΣ 1 Γρ68. 

ΤὨαο οἷά ὑγορῃεθῦς ῥχοίεβϑι δραϊηϑί ϑοςοΐδὶ ἰη)υβίϊος βουπάβ ἔοσίἢ 
αραΐη ἴῃ 4, 5Βῃοσίηνς ὑπαὶ ἴῃ6 οἰ αἷς] ἰπιεγοβϑὶβ 80 ομαγαςίογίβιϊς 
οὗ δυο Γ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἰΔΥ πραγ ἴο ἴῃς ᾿ρατί οἵ [8 ὑσορῇβεί αδἷϑο. 
βϑρϑοΐδὶ ὑρῇδϑε οὗ [15 ὑγοίεϑί 15 [6 ἀδεηυηοϊδίίοη οὗ ἴῃ6 σοχησηοη 
Ῥγδείίςα ἰῃ δοοογάβδηῃσε τὴ} ΒΊΟΣ 76 βἢ Ὠυβρδηάϑ ἀΐνογος {Πεῖγ 
] ον 8} τῖνεβ δηά κε τῖνοϑ ἴσο] [Π6 ϑυγγουηαϊηρσ Ποη-Ἴ οὐ 158 
[Ἀγ }} 1658 ἴῃ {ΠεῖΓ ρἷαςθ. ΤᾺ οσυε!ν ἰοναγὰ ἴῃς αἀϊνοτοοα τ]ΐς 
[μδῖ 18 ἰηνοϊνεοα 15 ΟἸΘΑΥΙΎ τα 564 δηὰ ΚΟΘΗΪΥ τοβοηϊεα ὈῪ ἴῃς 
Ῥῖορδεῖ. Ἡξε ἀοεβ ποὶ μεβίϊαίϊθ ἴο ομαγδςίεσβα ἰῃς ργοσθάυγα 88 
ΓΟΔΟΒΟΓΥ οὐ ἴπδ ρατὶ οὗ ἴδε οἴδησοῦ ἰοναγὰ ἢΪ8 οὐσῃ ῬΘΟΡΪΘ. 
Βαυῖ, τότ ἴ.8η (15, 1 18 ἸΓΟΔΟΠΕΙΥ ἴο Ὑδηνεῃ. [1 Ὀγίηρβ ἰηΐο 

ἴδς πεατὶ οἵ ἴδε [ον 158} (ἈΠ ἴμο56 ο Πᾶνα ηο ἱηπίεγεβί ἰἢ ΟΥ 
ΑΓΕ ἴογ 16 (Ὠΐηρβ οὗ Ὑδῆνθῃ. [11 ἱηνοῖνοβ (86 ὈἰΓΓ οἱ δι4]- 
Ὀγεδά οὨΠ]άγθη, ῆο Μ11 θ6 υπηάογ τῆς ἀοηγηδίϊην, ἰηθυσηςα οἵ 
ΤηοΐΠοΓ5 ἼῆΟ βεζνε ηοΐ Ὑδῆνεῃ. [ζ πηθδηβ8 [Π6 οοηἰδυληδίίοη 
οὗ εν δὴ σε! σίους 16 δἱ 118 βϑουσοθ, ὈΥ ἴῃς ἱηϊτοάυςίοη οἵ 
Βοδίῃθη στϊθβ δηά ὑε]ϊεί5. ΤῈ [ῃ6 ψοσβῆρ οὗ ὙδνοὮ ἰ8 ἴο σοη- 
ὕπυς ἴῃ 15γδαὶ, οὐ 186 ἔανουγ οἱ Ὑδῆνθἢ ἴο Ὀ6 Ρρουτεᾶ ουὔΐ ὕὑροη 
15γδεῖ, [ῃς ἱπιοστηδιτίασα οἱ [68 ἀπ ποη- 675 ταυβί οοᾶ56. [5- 
ΓΑΕ, ἃ8 ἴῃς Ρ6ορὶς οὗ 16 ΒοΙν αοά, τυυϑῖ Κοαρ Ποσβοὶῖ μον. Νο 
οοηϊδοῖ ψΊ ὉΠΠΟΙΥ ΡΘΟΡΪΘ οὐ (ΐηρβ οδῃ Ὀ6 οηδυτεά. Βυί (ἢς 
δα μοσθηΐβ οὗ οἵἴμοσ σοιβ ᾶγὲ δἱ πε ἔδυ ῃοϑῖ ροβϑὶ]6 γτοηονα ἔγοτῃ 
θείης ΠΟΙΝ ἰο δψθῃ. Ἡδηρεο, βγαδὶ πηυϑὲ Ὀγθδκ ΟΥ̓ σομηρἰεἰεῖν 
811 βυ οι Ἰἀοἰδίσγουβ σοηηθος0}8. 
Τῆς Ργορ μοί 5. ἀπ] 65 ἰηνοῖνε ἃ σοπρὶοῖα σἤδηρσε οἱ ᾿ραγί 

8η6 δι(1τπ46. οἡ 15γ861᾽5 ραγί. ΤῊ 5 15 ἴῃς ἰηἸΒΡΘΏ584 06 σοῃα 0 ἢ 
ἴον η6 οομηΐηρ οὗ (Π6 Μεββίδηϊς ἃρθ. Τα ἰδοῖκ οὗ [ῃ]15 τϑαιυ 516 
δἰττυάς οἱ οροαΐοηςε δηά {τὶ 15 [6 411-58 ἘΠοϊοηΐ ἜΧρ δηδίϊίοῃ ἴοὺσ 
1ηε ψὶ Πο] ἀΐηρ οἱ Δ ἢ 8 ἰανουγ δηά ἴοσ ἴῃς ἀεἰαν ἴῃ (Π6 σοτῃ- 
ἱηγ οὗ [6 Μεβϑίδηϊς Κιησράοῃῃ. Βυΐ [πε ἔυγί Ποῦ [845Κ γοιγχδίηθα 
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ἴογ ἴδε ὑῥγορβδοῖ, νὶΖ. [δαὶ οἵ τε κί πα] ηρ συςἢ αὶ ἢ δηά δορὲ 85 
μοῦ ἃ ἐυγη 5} (6 ΤΟ νΘ- ΡΟΝΟΙ ἴοσ ἴδ 1ησΕ τ ]οἢ ἀπα ἐχοου- 
(ἰοῃ οὗ (ἢ ἀεδβίγεα σϑίογπῃβ δηᾶ 50 γεηογ ροϑϑίθ]ο ἴΠ6 στδηϊηνσ 

Ὀγ Ὑδηνει οὗ ἴπε Ἰοηρσίηρθ οὗ ἴῃς ρΡίουβ. Οὐ ῥζόρβῃοῖ δ Κε5 
ὯΟ οἴοτί ἴο ἀοτιηοηϑδίζαϊε {π6 νδ)] αν οἱ Ὠ5 ΒορῈ ἔογ ἴα ἔπΐυγα 
ΟΥ ἴο ροϊηϊ ουξ 5'ρῃβ οἱ [86 οογηίησ οἱ ἴῃ6 Κίηράοτη. Ἑδίτ ἢ 
ΟΟΙ65 ποῖ ΌὈΥ τϑάβϑοη. Ης Ἴσοηΐδηῖβ Εἰπηϑοὶ τ ἢ ἴῃς ἀγάδηϊ Δῆἔηιτ- 
τηδίΐοη δηα σοϊζογαϊίίοη οἱ 18 οὐνῃ ἔστη οοηνϊοϊΐοη. ΗἨδ ψνου]ὰ 
ψΆΓΤΩ [μεὶγ ποαγίϑ ὈῪ ἴδ σοῃίδρίουβ δ ἢ 514 51 οὗ ῃ15 οὐσῃ 5Ξρί γί. 
ὙΥΒεῖΠογ οσ ποῖ 15 Πορεβ ψεγα Κἰ πα ]οὰ Ὀγ [86 οουγϑβε οἱ σοῃΐεσῃ- 
ῬΟΓΔΙ͂Ν Βἰβίοσυ, νὰ ἀο ποῖ Κῆον. Ὅῃα δυῖδοσ οἵ 15., οἢ5. 40-ς, 
νὰ5 διουβεὰ ὈΥ ἴδε (ἰἀΐηρβ οὗ [Π6 ἘΠΟΤΡΗδηΐ σΔΓΘΟΣ οὗ Ογτυβ. 
Τῆς Δρρεάγδηος οὗ Ηδρρδὶ δηά Ζεοβγίδῃ ψὰ58 οοἰηοϊἀοπὶ ἢ 

ἴηε τονοὶῖβ ἱπγουρδουΐ ἴδ6 Ῥογβίδη ΕἸΡΙΤα ὕροὴ [ἢ6 ἀεαίῃ οἱ 
Οδρργϑεβ δηᾶ τς δοζοβϑβίοη οἱ Ὠαγῖυβ. Τῆς ἀείοαϊ οἵ Ῥογβῖα 
Ὀν Οτεεςα δὲ Μαγαίδβοη (490 Β.0.), Τμοιτιορυῖίδα δηὰ ϑα]δηηῖς 
(48ο Β.0.), δηὰ ΡΙαἴδεα (470 Β.6.), τί (86 τονοὶὶ οὗ Εργρὶ αἰάοὰ 

Ὀν ἴῃς Οτεεκβ (46ο Β.0.), την πᾶνα δινακοηθαὰ ὄχρεοϊδιίοηβ ἴῃ 
(86 8οὺ] οἵ οὐγ Ρσορμεῖί. Βυΐῖ βυςἢ δχίθγῃδὶ ΞΕ π.0}} δηα βυρρογίβ 
ΜΈΓ ηοΐ ᾿Πα ΒΡΘΟΠ5Δ0]6 ἴο [ἢ Ργορμείβ. ὙΤΏΘΥ οοητηυ}}Κ τηδθ 
[Π6 δε νϑηΐυγε οἱ ἰαὲῖῃ. ΟΥἿΥὙὨ δυῖΐδβου βῆονβ Ὠίτηβϑ! ΤΡ ΌΪῈ 
οὗ ϑδυςἢ νεηζυγα ἰη Β15 ργεαϊςξίοη οὗ ἴῃς [ΟΓΘΓΌΠΠΘΙ ΨΟ ἰ5 ἴο ῥγὸ- 
ΡᾶΓο ἴΠ6 ΜΝΑΥ͂ ἴογ ἴΠ6 σοπγΐηρ οὗ Δ ἢ. Τἢδί ἢἷ8 που ρΒϊ τοναβ 
ἴη [6 το 8]πὶ οἱ βρίτἰτ4] ἀσοηςὶθϑ γαῖμογ [πη ἴῃ {πΠᾶϊ οἵ ρο] ς8] 
ἴογοθϑ 15 4150 566ῇ ἴῃ 8 σοποδρίίοη οἱ [Π6 σοπγίηρ οὗ ὙΔην ἢ 
85 ϑιά ἄθη δηά ἃ5 ονεγν οὶ ΐηρ ἰη 115 ἀδδίγυςἷνε δηά Ρυγβοδίογν 
εἴεςϊ. Τῃ Κοερίησς ψ|} ἴΠε ἱχεηά οὗ ροβί- αὶ ]ς ̓ μουρῃί, δ ϑοῖβ 
ἢἰ5 ψΟ]6 τη ἀροη {πὸ οοπγηρ οἵ ἴῃ6 Μεοββίδῃ δηά δἰ58 Κίηρ- 
ἄομ!. ΤὨΪΐβ Κίησάομι, ψὨΙΟἢ ἰβΒ ἰο Ὀ6 ἀρονε 4}} 6 Κίησαοχῃβ οὗ 

ἴῃς ψοσὶα, πθθαβ ποῖ ἴΠ6 αβϑίβίδῃηςθ οἵ ΔΠΥ θαυ ΕΚ ΡΟΥΟΓ ἴο 65- 
1415} 11561{ ἰη 118 τσῃι} ρ᾽αοθ. Ὑδην θα Ηἰπη56} Μ1}} Ὀτίηρ ἰξ 
ἰηἴο 115 οτχῃ. 
ΤὮΘ χοῦ επὶ {πᾶΐ οοπίτοηϊοα [6 δυΐμοῦ οὗ Μαϊδομὶ δηὰ μἷβ 

ΠΟΠ ΘΙΠΡΟΓΑΓΙ65 Μγὰ8 ἢοΐ ΠΟῪ ἴῃ ἴβγδοὶ. [11 ψὰβ ἴῃ Ἔνϑι- θουστίηνς 
αυοϑίίοῃ ἃ5 ἴο ΨὮΥ δα ἰογίιη68 οἱ Βγαϑὶ σεῦ ἢοΐ οοπηπιθηβυγαῖα 
ΜΠ ΠΟΥ Ροβι οἢ 85 [6 ρεορὶε οὗ σοά. Ηον οου]ὰ τῆς ͵υδεϊος 
οὗ Οοὰ Ὀδκ ἀεπηοηπϑίταιεα ἀπά νἱηἀϊοαϊοα ἰη νίενν οὗ ἴῃς ἀἰδαβίοῦβ 
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(δῖ σολ 0 4}}ν Ὀεῖς}] 15 ρθορίοῦ ἯΝΕΥ 5βουϊὰ οἴμεγ πδίίοῃβ 
ΤΟΠΒΙΔΗΓΥ {ὺυρἢ δὲ ἴῃ6 ὄχρεῆβα οὗ ἴῃ6 ΡΘΟΡΪῈ οὗ σοὺ Τῃα 
Ῥτορδοῖβ 8}} ἀστοὶ ψ1ἢ ἰἢς Ρδορὶς [παῖ ὙΔην ἢ 8 πδίίοη οὐρῃῖ 
ἴο ῬΓΌΒΡΕΙ ἴο 8η οχίθηϊ 8 βυγραϑβϑίηρ 411 οἴο παίΐοῃβ. ΤῈ6 
ῬΙΌΡΒεῖβ ρασζὶ σορϑην σὰ (6 ΡεΟρΙα ἴῃ δοςοουπίϊηρ ἔοσγ (6 
αἰϑοσορδηου Ὀεϊννοθη 15γ86}᾽5 ἰοῖ δηα 153γ86}}5 ἀπε 85 οδυβεὰ ὈΥ 
[δς ΘΠΟΥΤΣΥ οἱ 5γ86]᾽5 βἰίηβ. [,εἴ ἴπε86 θὲ σεπηονεβα δηά 16 
ἀοϑγοα δαιτηοην Ὀεΐνθοη ὀχίογηδὶ ἰοσίυηθ δηαᾶ βρίγυδὶ Ὀἰγίἢ- 
τσῃῦ 11} θ6 δἱ οῃος 6βϑ: 80} 15η64. Τῆς δυῖμοσ οὗ Μδ]δονὶ ἀρτοο8 
ἴη 1818 ὙΠ} 411 ἢἷ5 ὑγθάδοεββϑοσβ. [4κὸ {πθπι, Β6 Τσοησοῖναβϑ οἱ 
ΡΙΘΙΥ 858 δηθὰ ἰο 115 πιδῖοσῖαὶ γοναγάβ. Ης 5 βδυγα ἰδμδῖ, 1 
18ο86 γεναγαβ ἃγὰ ποί θεϑίονϑα ἴῃ ἢ εχ ϑιϊηρ αἰβρεηβϑίίοη, ΠΟΥ 
Ὑ{111 Ὀς ογ Ββοουγίης ἴῃ [011 πηθαβϑυσε ἴῃ ἴΠ6 Μοββίδηϊς δσθ. Τηα 
τδουφσπὶ (δὲ ῥἱεῖν ἰ5 115 οσσῃ τοναγά, (δὶ Οοά 15 ἢἷβ οσχῃ Ὀεϑὶ 
εἴἴιϊ, δηά 5. πο ἐχργεββίοῃ ἔσο ῃἰτη. Βυΐ, δῖ ἃ {τ|ὸῪὸ σῇ θη [Δ ἢ 
γγ5 ΜΑΝΕΓΏΩ, Π6 τηϑῖ ἢΪ8 ΘΟ  ΘΙΏΡΟΓΑΓΙΙ65 οἡ ἐμεῖς οσῃ στουηα, 
δηα {Πα {πεῖν Βεατῖβ ψἱἢ [μ6 ἀβϑυγϑηος ἰδὲ ἴῃς ἀδύχῃ οἱ 
1Πς Οο]άδη Αρε ψὰ8 δἱ "δηδ. Νοῖ οὐἱὺ 80, Ὀυΐ ΠῈ 8]50 πηδάβ 
1}}15 ΠΣ ΠΥ ἐϑομδίοϊορίοδὶ πόρε ορεγαῖδνα ἰη ἴῃς Ὀεϊϊοιτηθηΐ οἱ 
1} ΠΊΟΓΣΔ] δηὰ τοϊϊρίουβ οομαϊ 05 οἱ 58 οσσῃ ἀν. 

ὗς. ΤΕΚΑΤΌΞΚΕ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΙΔΑΓΗ͂Ι. 

Ι. Οογμηδηίαγίδ5. 

ΤὨΘ πλοῖα ἱπηροτίδηϊ ποάογῃ ΟΟΙΏΤΊΘΗ ΔΙ65 8.6 ἴμοβα οἵ 
Ἐκπείηκε (18ς6), ΚόὄδΙογ (1:86ς), Εν! ἃ (1868), ΗΖ - ϑίεϊ 6 Γ 

(1881), ΟτΕΙ (1888; ,ςἀ οἀ. τροϑ), ΛΝ ΕΙΙμαυβθη (1802; 44 βὰ. 
1808), Νονδοῖκ (1807; 24 εἀ. 1902), α. Α. ϑια ἢ (1808), Μασκὶ 
(1993), Ὀτῖνεσ (19ρο6), νδῃ Ηοομδοκοσ (19οϑ), δπὰ Ιβϑορεβειυ 

(19οϑ8). 
Το Ὀὲ6 οἰαϑϑδοα ἢ [Π686 ἀτε : Ηδιένυ᾽β ἰγδῃβίδίϊοη δηα ἤοΐεβ 

ἴῃ Κεῦμε βόρεδέσμε ἴου τρόρ; Μασ 18 ἰγαῃηϑιίδίίοη δηα ποῖθϑ ἰῃ 

ΚΚαυΐΖϑο β Ἡεΐρε δον, δα, 54. (τ91ο); Θυδπηλ5 ἰγδηβίαἰίοη 
ἧῃ δὲς Ζιυδι Ῥγοῤῥείθης ἱπ ἀθη γ᾽ γοριασδεη ἀὅεγ ὑὐγεογὶ! ὠδεγ- 

“ ξείξί (τοτο), σῖτ ἴῃς δοοοιηρϑηγίηρ ποίθβ ἰη Ζεϊ δον ΓΩΡ ἀΐδ 
αἰηεςϊα» ον οδο Ἠ᾿ 5ϑεηδοδαί, νοὶ]. ΧΧΧΙῚΙ (τοι1); Κοηϊβ [Γ8η9- 



τό ΜΑΤΑΟΘΗΙ 

Ἰαϊίοη, ψ ηοῖσ68, ἰη δορρμοης, Ἐρίϑηδς αμὰ ΑΙ ῥοταΐγ 565 οἵ 1 5γαεῖ) 5 
Ῥγνοῤδεῖίς (τοτο); δηᾶά Ῥ. ἘϊἊββίοσ, δὲς Κἰείμοη Ῥνορλείϑη. οὐδ 

ἄας Ζιυδι{ῤργοῤλείεηδιον παοὴ ἀθηι ὕὐγίεχε ὠἀδεγεείσί μα ἐγκἰάγέ 
(α9τ1). 

2. Ζμιγοάμοίοημδ. 

ΤῊΣ ροηεγαὶ “ Ἰηἰτοάιυςοηβ᾽ ἴο ἴῃς ΟἹ]ά Τεβίδτηδης 411 ἐγεδῖ 
1ῃ6 Βοοϊκ οὗ Μίδοῃί. ΤὨΘ πλοα ἱτηρογίδηϊ δὲ ἴῃοβο οὗ Ὀσίνοσ 
(μεν εἀ. 1910), (όγῃ}}} (61 δἀ. τρφοϑ; Ἐπρ] 5} δα. 1907), Κδηϊρσ 
(1893), ϑίγδοκ (61 δά, σροῦ), Κυδηδη (1880), ΠάοΡοεσ (ζὰ 
δ. 1903), σδυῖίεγ (τροό), ΕΒ. (ογπεῖν (ΕΗ ἐδίογίοσας εἰ ον σας ἐρε- 
ἐγοσμοίομῖς ἐμ ἰἰδγος δαογος οογερεμάίμηι [τ900]}, αηὰ Κα. Βυάδάς 

(Οεϑολίολίο ἀον αἱ λογά ϊδολοη 1 ἡ ογαίμγ [τ906]). 
ΡΘοΙδ] ἱηἰγοαυςξοηϑ δηά ἰγοδιθηΐβ οὗ βρεςΐδὶ ἴορὶςβ διὸ: ὟΝ. 

Ἑ. δι δηὰ Ὁ. (. Τοιτου, ατί. “Μαδοῆὶ,᾽ Ἐπογοϊοραάία Βὲδ- 
"ἶσα (1902); Α. Ὁ. Μεϊςι, τὶ. “"“Μαϊδοηϊ," Ηδβεηρβ᾽β έοδέον- 
αΥὙ οὐ {με Βίδιε (τφοτ); Ψοϊοκ, ἀγὶ. “Μαϊοδοῖὶ,᾽" Ῥυγοίοείανδοΐε 
Κοαϊ-ἐπογκοράσίο, χὰ οἀ. (τρος); ἊΝ. Η. Βεηπεῖί, ΤἼε Κεϊρίον 

οἵΓὨ ἰδ Ῥοείν-οχήίς Ῥγορ᾿οίς (1907), ΡΡ. 88-1ο2; Βόὅδμιηο, “Ζυ 
Μαϊθδοδὶ υπὰ Ηαρραὶ,᾽ Ζεϊδολν Χὴγ αἷς αἰμεσίαπιεηέοῖε ἘΠ 5- 
δοηδοδα !, νοῖ. ΝΊΙ (1887), ΡΡ. 210-217; Η. ϑροεσγ, “ϑοπῖς Νεν 
Οοηβίἀεγαίίοηβ ἰοναγὰβ ἴΠ6 Ὠδῖίηρ οἱ ἴῃ6 Βοοκ οἱ Μαίδομι,᾽» 
«ΤἹειυΐδ Ομαγίεγῖγ Κευΐξιυ, νοὶ. ΧΧ (τρο8), ΡΡ. τό7-τ86; νοῃ 
Βυϊμγοτίποα, εν Αμδῤγμοῖ δεν Ἑάονι  Βμοδε Μ αἰοαοδὲ (τ9ο6); 
Ῥ, ΚΙείποτι, δὲς Ῥγοζεοίος 7 εγαοῖς ἐμ δοχίαϊενγ Βεκίοδμριρ (1905), 

ΡΡ. 129 ἢ-.; Ὁ. Ὁ. Τοττεν, “ὙἼΒΕε Ῥτορδεον οὗ Μαϊδομί," ὕομγμαὶ 
οἤἦ Βιδίίοαὶ 11ἰογαίμγο, νοὶ. ΧΥΤΙ (1808), ΡΡ. 1:-1ς; Η. ΜΊΒΟΚΙεν, 
ΑΠονϊογαϊδοῖς ογσοδμηρει, νοὶ]. ΠῚ (1809), ὈΡ. 531-520; Β. 
ϑίδάθ, σεοδολίοίο 465 Ῥοΐξος ]ογαεῖ, νοὶ]. ΠΠ (1888), ΡΡ. 128-138; 
]1άεονι, Βιδιέδολο Τἀεοϊορίς 465 Αἰδη Τεοίαριεης, νοὶ. 1 (1905), ΡΡ. 

332-339. 

3. ΜιοοΠαμδοΣ. 

Ἑά. δίονειβ, “ ΑἸεἰοβίδτηθη !ςοῃς ΜΊ8οαΙ θη, Νο. 4,᾽᾿ ἴῃ Βεγίολίε 
ὠδεν ἀϊ6 Ῥεγδαμάϊμηρεη ἀεν Κύπρον δδολδίδοπο Οεϑοϊϑολαί! 
ἀεν Ἡἐδεοηδοπαζίοη [ΡΆΪ]οΙ ορ 5. }- ἰβτογίϑοῃθ Κ]4556], νοὶ. ΓΕΥ͂ΤῚ 
(αρος). Ὦ. Η. ΜΈΏ]ετ, “ίβοουτβ ἀς Μαϊδομίς," Κευμε δὲδἑέσμδ 
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ἴοσ 1τ8οό, ΡΡ. 535-539 (ΞΞ ϑγορηοηδαι μρὰ Κεερομδίορ [1808], ΡΡ.:; 
409-45). ὁ. Βδοβυηδηη, δ οάδεκαῤνγοῤῥείοη αοἰπδίορη; Ἠεῖϊ 2 
-ὲν Ῥγνορῆεὶ Μαϊεαοδὲ (1892). Α. ϑοδυϊίε, “Τὶς Κοριίϑομε 
Τὐεδεγϑείζυαηρς ἀοΥ ΚΙοίπθη Ῥγορμοίθη υηϊεγβυςμι,᾽᾽ ΤἼλεοϊορίδοϊα 
Οπαγίαϊ Ξοὐτί, νοῖ. ΤἸΩΟΧΨΤΙ (1895), ΡΡ. 219-229ς. Κ. Βυάάο, 
“Ζυπὶ Τεοχίς ἀογ ἀτεὶ ἰοἰζέδη Ῥγορμείθη,᾽ Ζείεολγε! δὲν ἀΐο αἷ!- 
ἐεσίανιομ ἑοῖς Ἡἰ5ϑεηδοδμαῇ, νοῖ. ΧΧΝῚ (τοοῦ). Ε. Βυῇ!], Οσε- 
δοδίοϊμε ἀν Εδονηον (1803). Τ΄ Νόϊἀεἶκε, ατὶ. “Ἑδοπι,᾽ Εη-ςγ- 
εἰορφάία Βίδίίοα (τροι). ὟΝ. νοῦ Βαυά ββίη, γί. “Ἑδομι," Ῥγοί- 
ἐπίαμδδομο Κεαϊ-ἐπογκίορὰ σε, 2ὰ οἄ. (1898). ἙἘα. Μεγεγ, δὲς 
Ἐπμίσίοδηρ ἀος ὕιαομέζη5 (1806), ΡΡ. τος-ἰτο. (. Ὁ. Τοῖτεν, 
“Τῆς Ἑάοχηἱῖδβ ἰῃ δουΐμεγη [πάΔ},᾽ ὕομγηαὶ οὐ Βίδιίοαὶ 1 1|εγ- 
αἰμγε, νοὶ. ΧΥῚΙ (1808), ρΡ. τ6-2ο. Οταείζ, “Ὠΐς Απέδηρε ἀεΓ 
ΝΑΡδιδογμοσσβοηδίί,,"" Μορμαίδοο δὴ! ΓΗ ἘΜ δδοηδολμαῇξ μὰ Οε- 
δολοης 65 ὑμαάοηδμ5, ἴοτ 18) ς, ΡΡ. δο-66. 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚ 
ΟΕ ΜΑΙΑΚΗ͂Ι. 

δι. ΤΗΕ ΘΟυΡΕΚΘΒΟΕΙΡΤΊΟΝ (1). 

ΤΈς 5 ρεγβοτρίίοη βἰδίθϑ ἴΠς υἘπ|δῖς βουγος οὗ ἴΠ6 ΡΓΌΟΡΒΘΟΥ, 
1ῃ6 ΡΘΟΡΪα ἴο ψΒοηὶ ἰΐ 15 δα ἰἀγοϑθεά, δηὰ (ἢς ἀρεηΐ οὗ 115 ἰγϑηϑ- 
τηϊϑϑίοη. Τα βυρουβο Προ οὗ ἢ0 ὑσορβεῖις ὕοοὶς οἤεσβ [655 

οὗ φοηυΐηα ἱπέοστατίοη; {μοϑὲ οἱ ΟὈδαΐδῃ δηὰ Ηδθακκυκ ἅγὰ 
118 ΟἿΪΥ τῖνα]8 ἴη (ἢ}18 γοβϑροςῖ. 

Το οὐϊτοτίαὶ οτἱκίῃ οἱ (ἢ 8 βυρεγβοσίρ(ίοη 1β ὩΟῪ αυἱία ΠΟ ΟΣΑΠΥ οοσι- 
οὐδ. ΤῊΪΒ ορίηίοη 8 βυρρογιοὰ ὃν (δα οεἷοβε σϑβειηδίδηςς ἰῃ ἔοσσω 
δεΐνοοη [815 βιροσβοριίοη δηὰ ἰμοϑὲ ἴῃ Ζς. 91 121, ψ Ὡϊςἢ ᾶγὸ κου 55 
οἵ οαϊϊοχίαὶ οτἰίῃ. [ἐ 18 ργοῦδοϊς {μδὶ 411 ἰἄγες σεῦ τε ἴδ ὉΥ 1Βς 
886 μβδηδ; οἵ, δἱ ἰοδϑί, ἰΒδὶ ἔπνο οἱ ἴθ ποσὰ τος ]]ο δίίες ἰἢς (δῖτά 
οὔθ. Τδα 5βἰγυςίυγα 5. ἴοο ὑπυβϑυδὶ ἴο δῖα ᾿ἰ ̓ ἰκοῖν (Πδὲ [Π6 σψεγε οὗ 
ἱπάδερεηπάοῃϊ οτἰσίῃ (υ. ἐ.). 

1. Ογαοῖε οἵ ἐπε τοογὰ οἵ Ῥ'αἰπυεὰ ἰο 15γαο Ἐογ ἴῃ  υϑεὲ οὗ ἴῃς 
, ποτὰ “Ὄγδοῖθ,᾽" Ὁ. ποῖθ οἡ Νδ. εἰ ἰὴ 100... ὙΤΐβ δηά Ζς. οἱ 12] 
᾿Π8Γ ἴδε ΟὨΪΥ ῥᾶϑϑᾶρεβ ἴῃ ψὨΐοΣ “ογδοὶθ᾽ 15 ἰο] ον Ὁγ “ποτά, 
του “ογδοῖς οἵ Ὑδῆνεἢ᾽ ἀπά “νοζὰά οἱ Ὑδῃνεἢ᾽" γα ᾿οση- 
ΤΟ. Ρἤγαϑε8. ὀ[Ιβγδδὶ᾽᾿ Βεῖα τεργεβθηΐβ (ἢ 765} σοπητηυηἱν 

᾿Π 85 ἴἢ6 ΡΘΟΡΙΕ οὗ Οοα ἴογ σβοσὰ 41} ἴπς δησίθηϊΐ ὑσοιῖ5ε8 δηὰ 
οχρϑοϊδίϊοῃβ ἃαὲ ἴο ΡῈ σϑα]ϑδοά.---Ταἀγομρὴ Μ.αἰαολῖ] ΤῊΣ βουζος 
οὗ 118 5Βἰαϊεπηθηΐ 8 ευἱἀθη!ν 41, τοῖα “Μαδιδο ̓" ἴ8 ποῖ ἃ 
ῬΓΙΌΡΕΓ πᾶπιθ, δυΐ πε εαυϊναϊεπξς οὗ “ΤΥ ΠιεβϑθηρεΓ᾽᾿ ΟΥ̓ “ΤΥ 
856]. (ὦ τεπάσιβ μογε “1Ὠτουρἢ Ηἷβ τηθββθηζοι.᾽" ὦ ΠΚονβα 
ἰγϑαΐβ ἰΐ 85 ἃ Ὁοπητοῃ Ὡοῦῃ, ταῖῃοῦ [Π8Δῃ 85 ἃ ὈΓΟΡΟΙ ΠΑΓΠΊ6.--- 
Ἐογ ἴΠ6 ῬΘΙΒΟΊΔΙ ΠΥ δηά σμαγδοῖοσ οἵ ἴδῈ ὑσορβδεῖ, υ. [πἰτοάυς- 
(ἴοη, ὃ 2; δηά ἔογ ἴῃς {ἰτη6 οἵ ᾿ΗΪ5 δος ΝΥ, υ. Τηϊτοάυοσίίοη, ὃ 2. 

1. ὃν] ὦ ἐπί -- ὅν, 85 ἴῃ Ζεο. 121; 80  ὅ᾽.---ον Ὁ} ὦ ἀγγέλου αὐτοῦ - 
Ἰονῦο; 80 Βυ.. ᾧ τεηάοιβ τε} αγικεῖ τυλοξο παρὸ ἐς οαἰϊοὰ Εσγα, ἐξα φογῖδε. 
Αγαΐπϑὶ ἰδ ἰσεδίμηθηϊ οἵ "Ὁ 85 ἃ δοηα- ἀξ Ὡδῦλδ τᾶν ὃς υγροά (1) [86 
αςι ἐμαὶ (86 παπιθ 'β οὶ ἰουπὰ οἰϑενβεγα, ἐβουσὰ Ἵκ᾽Ο 'β ἃ οοσωσωοη 
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ποτά; (2) ἴδε ἰδεῖ οὗ δὴν ἀδβηϊία ἰηἰοττηδίΐίοη οοηοοδγηίηρ βυςΐ ἃ πιδῃ; 
(3) τὰς ἱπιργορδῦ  ν {πδὶ ΔΩΥ ρᾶσγοηΐ πουὰ Ὀαβίον δὺς ἃ ἢδπ)6 ὕροη 

8Δη ἱηίδηϊ; (4) ἰῃς δῦβεηςς οἱ ΔΩῪ ΘΑΣΙΥ ἰγδαϊ το ἰγεδιησ ἰἰ 85 ἃ ὈΓΟΡΟΓ 
ῃᾶπιο (ς΄. ὦ ὅ). 1 ἰτ τεσα ἃ ὑσοροσ ἤδηι6, (Π6 δέχ " χησῃξ ὃς Εἰ 6 
8η ΔΡΌτγενδἰίοῃ οὗ “", ΟΓΥ 8ῃ δα ͵εςῖῖνα! ἐπαΐϊησ. (ὕ. ὟΝ δηὰ πννν; 53κ 

δπά πον; ὋΝ δῃά Ὀμθσρ, εἴς.; νυ. Νὅ., τί. “Νδγηθβ,᾽ ὃ ς2, ΕΒ.. ΤΒε 
ἈΠΟΩΥΤΏΟΊΙΒ αὐἴδθοῦ 85 Ὀθοη νᾶγίουϑν ἰἀοπε πο; 6. Κ. 85 Εζτιὰ (8, Το. 
(αἰνίη); 88 Μοσγάδοδλὶ (δ ΌὉ᾽ ΝδἊοβπιδῃ); 85 Ηδσγαὶ (ναγίοιβ γα ἷ5; 

ῬοΓΔΡΒ δἷϑοὸ [86 νον οἱ ἴῃς οδὐαϊίοῦ ψο δα ἀδά ἃ οεἰϊαἰίοη ἔγοπι ΗΝ. ἴῃ 
4); 45 7οβῆυα, βοὴ οὗ Τ]οζοάεϊς (ΟἸ]ειηθηὶ οὗ ΑἸοχδηάγ8); δηὰ 85 δὴ δηροὶ 
(Οτίχεη, Τογιυ δη, ΟὨγγβοβίο). ὉΤῇε δα ϊοδὶ τὶ 658565 ἴο [86 ἰηΐοτ- 

Ῥεεϊδείη οὗ 'Ὅ 858 ἃ ργοροζ ἤδζηὰ ὃζὲ , Θ, Σ, Ἐ δηὰ (δς {{|6 οἵ [86 θοοΚ 
ἴῃ 6. 

(4 δἀὐάς Βεγο: θέσθε δὴ ἐπὶ τὰς καρδίας ὑμῶν. ΘῊ ἢδςΞ ἱΐ υηάογ οδεῖ 5. 
7ετ. 38γ8, "ἢος ἰηῃ Ηοδταῖοο πο Βαδεΐυγ, 564 ρυΐο ἄς Αζζδοο δᾶάάϊζυπι 
ἷπ αὐὸ ᾿ἰεκίπηιϑ: οἱ ἤυης Ροηΐΐα ΒΌΡΟΣ οογάδ νεβίγα, εἰς.᾽, ΤὨΪ5 5300- 
ροϑιεἴοῃ 18 ὑγουδοϊν οοττεςῖ, ίος ΘΝ ον ΑΟΥΓ ἢδνε [δὲ 58π|6 γεπάἀογίηρ ἴῃ 
Ης. 235 85  Βετο. (ΟΒ βυῤϑιείυἱε5 εἰς ἴον ἐπί ἴῃ Ης.; ο΄. ὦ οἡ Μαὶ. 43. 
4 οἱ Ἡξ. 215 τα Ὀ5220 ΝΣ ἸΌΦ; Βδῆςς ὅσ. πουϊά τεβίογε Ὁ932 Ὁ» Μ2 ἴθ Φ 

Βεῖθο. Βδοῖ. δηά5 ἰῃ (815 ρ]οβ8 ἔγτοπι ὦ ἴδ οἱ ογινίϑε υηϊζηονσῃ ἤδη οὗ 
{δε ῥγορβεῖ, ΌῪ βϑυρροβίης Φ᾽ ἰο τεργεβϑεηΐϊ 352 "0 1, [86 οτίρίηδὶ οἱ 
ν ἰο ἢ πὰ8 202 Ἰογι. Βυΐ 3253 ἸῸΝ ἰβ μοί βοοὰ Ηδεῦτεν,, πβ οι πουϊά 
τεαυΐτο εἰζμες 9Ὁ Ὁ» "Κ, οσ ὉΡ 30 Ὁ 85 ἴῃ Ηρ. 2:5, Οὗ. Μαιίβεβ, ΖΑΙ͂Ψ. 
ΧΧΙΠ (1903), 126 ζ.. Ἐογ ἃ 5ἰ παν τοδγρίπαὶ οἰϊδίίοη ἔσγοσῃ δποῖδμογ 
ῬοΟΙ, νυ. ἴῃ αὐυοϊδιΐίοη ἔτοπι Μὶ. 1" ἷπ τ Κ. 2233, 

ὃ2. Α ΡΕΟΟΕ ΟΕ ΥΑΗΜΝΕΗ 5 ΤΟΝῈ (5. 

Τὴ (818 οροηίηρ βοοϊίοη ἴῃ6 ργορμεὶ πιϑεῖβ ἴῃς ἰδιηθηῖ οὗ ἢΐ8 
Ῥοορίὶς ἰμδὶ Ὑδανθῆ μ88 οδαϑεά ἴο ἴονε Γάδ}, ὈΥ τοτιϊηαϊηρ 

Πότ οὗ ἴΠ6 τοοθηΐ ονοσίῆσον οὗ Εδοπι, ἰπεῖν Παϊθα ἴοε, 88 δῃ 

ονϊάθηςς οὗ {Π6 ἰονα [δαὶ [ΠΟῪ ἃγὲ οδ]]Πηρ ἴῃ χφυεϑίίοη. ΤῊ Ϊ5 τοῖ- 

ΘΓοηςα ἴο ἴδε ίαἰς οὗ Εάοπὶ ψου]ά 5θεῖ ἴἰο ἢχ ἴῃς ἀδίς οἱ {ἢ15 

ῬΙΌΡΒΘΟΥ; Ἀαϊ υπίοττυηδίεϊν {Π6 ἱπΙοΙΤ ΔΈ Οἢ ΒΘΓΕ 15 ἴοο νᾶσίιβ 

δηά οὔ Κηον]εάζε οἱ [δε ᾿ἰαΐογ ἰβίογυ οὗ Εποπὶ ἴοο ἱποοιηρίεῖθ 

ἴο ΓΟΠΔΟΥΓ ΔῺΥ ἄσρτοα οἱ οογίδι ΤΥ 85 ἴο {818 αιυδβίϊοῃ ῬΟβϑίθ]6; 

υ. Τηϊτοάυςξίοη, ὃ 2. Τ656 νϑῦβεβ ΓΈ} κἰδίθ ἴΠ6 ἴΠθηλο οὗ [86 

ψ ο]α ὈοΟΚ; ἴογ ἴῃ ττιζογ᾽5 (851 15 (Ππδὶ οὗ 5βοσίηρ [5γδοὶ, οἡ 

[(ἢ6 οἣς πηά, 1μαὶ Ὑδῆνθἢ ἰοναβ Π6Γ δηά, ου ἴῃς οἴβοσ, ἰμδὶ ΠΟΥ 

οὔγῃ βἰπέμ! οοπάποϊ ργονθηΐβ ΒΟῸΓ ἴσου δη)ογίηρ ἴῃ6 [}}} ἔγυϊαρσα 

οὗ (ῃδΐ ἰονο. 
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Ὡ. 7 λαῦε Ἰουεᾶ γοιε, Ξξαγε Υαϊπυεῖ) ΤῊΣ ἴδηβα οἱ ἴῃ6 νοῦ ἰη- 
ἀϊοαῖεβ ἃ ἰονε [δἰ μ85 ποῖ οὐἱν ορεγζαϊεά 'η [6 ρμαϑβί, Ὀυΐ 15 α'5ὸ 
ἴπ εβεςῖΐ αἱ ἴΠε ρῥγεβεηῖ, Τ]8 18 ἴΠ6 ῥσοροβι(ίοῃ [μδὲ ἴπ6 ρσορδεὶ 
866 Κ8 ἴο 65.815}. 1| 858 ποῖ ἃ Π6Ὺ 1668 ἱῃ δὴν 56πη56, Ὀυαΐ δὰ 
Ὀδο ἴῃς δοοερίθα ἰοδοδίηρς τεραγαΐϊηνσ Ὑδῆν ἢ 5 δι τυάς ἴο- 
να ἢ18 ΟΤ ὈΘΟΡΪΕ ἔοσ σεηυτίε5; οἵ. Ηο. ττ' Ὠ1. γ7 τοὶ ΕΖ. τό. 
ΤΕΣ ἴσουθ]ε τνὰ8 ἰμδὶ δἱ [158 (της ἴῃ Ρδορὶς δὰ Ἰοβϑί δ! ἢ ἴῃ 
ὙΔΌν ΘΒ ἰονθο. ΤΏΕΥ Πα Ὀεςοπλε βκερίϊςα].--- ΒΖ γος 5αν, 
Υν κεγεῖμ μασί ἰἤοιε ἰουεά μ57] Ὁπάεγ {πε ἔοστῃ οὗ αυσϑίίοη δηά 
ΔΏΒΨΟΙ, ἃ Ἑσπαγδοίοσίϑεϊς ἐδαΐυσε οἱ ἴῃ βίγὶε οἵ [815 ὑσορῇῆξου, 
[Π6 Ρτοραῖ σα τίο5 οἢ 8η διρυμιδηῖ 1 15 τεδάθγβ. (Γ}΄. τὸ 1 
211 47.8.18. [ῃ6 5ΆΠ16 υϑᾶρε ΔΡΡΘΔΙΒ ἰῃ χοῖτὰ ἰῃ 76. 1312 2 τς {-, 
ΨὮ1Ε Ζς,., ο85. 1--8, δ Κα6β ται οἢ ι.56 οὗ [6 φιρσβίίοη 864 ΔΏΒΥΕΓ 

85 ἃ ΤΊΘΔΠΒ ἴο Β6ΟΌΓΕ νἱνη655. ΤΠδ αυσδίίοη ΠΕΓΕ οἡ 15Γ86]᾽5 
Ρασίὶ ς8}}5 ἴογ ἃ Ὁ] οὗ ραγίίουαγβ ἔσομλ ἴπΠ6 ὑρσορῃβεῖ. ὙΥ̓Βαῖ εν]- 
ἄδησα [88 πε ἴμαὶ ὙδηνΕἢ 511} ἰΙονοβ ἢ15 ρθορὶεῦρ ο ποῖ 86 
ἰαςὶβ ἰηάϊοαῖϊς (αὶ πὸ πᾶ5 οδαϑϑαὰ ἴο Ἵᾶσζε οσ {πο ὶγ ἰηςογοβίϑὺ 
ΤῊΪΒ βἰαΐα οὗ τηϊπα ἴῃ [υἀδῃ νὰ8 ἀυς ἰαγρεὶν ἴο {πΠῈῚΓ Ἰοηρς- 
ςοητηυδ64 πυ Βογηρβ δηά ἴο {πεῖν γερθδίθα ἀἰϑαρροϊηθηΐβ. ΤῈΣ 

ῬδορΙςῈ μά τεϊυγηδά ἔτοστῃ 6χ}}]6 ψ ἢ (6 [.}} ἐχρεοϊδίίοη οὗ [ἢ6 
ἰπηπχοαϊαϊα οοτηΐης οἱ ἴ[Π6 Μεβϑίδηὶς Κἰησάοτη. ΤΟΥ Πδᾷ Ὀδθη 
βρυγγοα οἡ ἴο ἴμ6 τερυ αἴης οὗ ἴῃς ἰδρ]α ΌὈΥ 5 τα] Γ ΤΟΣ 1565 
ἴτομι Ηδρραὶ δηά Ζεοματίδῃ. Βιϊΐ ἴῃς Κίησάοτῃ Ππδα ηοΐ οοχης; 
[6 ΡΟΨΕΓ οὗ Ῥεγβία ννὰ8 511 ὑῃθσοκοη. Τα Ἰἰοῖ οὗ Τ᾿ υ6Δ}} γγᾶ5 
οὔς οἱ δΒαγάβῃι!ρ δηά ορργεβϑϑίοῃ. δϑίησε ἴῃ γεβροῃβὶ ΠΥ ἴογ 
[818 σοοπαϊοη τηυϑὲ Ὀ6 Ῥογῃθ Ὀν Ὑδον θη, 186 ΟὨΪΥ οοπο]υ5ίοη 
ἴο ΜΈΣΟΣ ἴῃς ἀϊδοουγαροά ρῬδορὶα σου] οοπλα νὰβ πὶ ὙΔΏνΘΙ 
ὯΟ Ιοηζογ ἰονεα [Βετὰ. Τἢδ Ργορ οὶ 5 ΤΟΡΙῪ ἴο {πε ῖγ ἀδπγδηά ἴογ 
ονίάεηος ἴο ἰῃ6 σΟΠΊΓΑΙΥ γ͵ᾶ85 ἱἰτητηθαϊαία δηὰ ἀϊγοοῖ.---ἰς πο 
Ἐξαμ α ὀγοίμεν οὔ 7σοοῦ 7 ἐδ ἰδὲ ογαοῖε οἵ Υ᾽ αἰιυελ] Ἐβαὰ ΠοΓΟ 
ΤΟΥ βθη5 ΕΟΙΩ, 8ἃ8 15 βΒῃοννῃ οἰθαεὶν ὈΥ ν. Φ. ΕοΥ ΟἴΠΕΓ σ8568 οἵ 
[ἢς 58:6 υβᾶρα, ο΄. ση. 36" δ: 19 }ς. 405 10. ΟΡ. 5, διτ τὶν 7 0 Ὁ 
ΤΕργεβθηίβ ἴῃ 6 ΡΘΟΡΙΪΘ οὗ Τ᾿ υἀ δῇ, ἃ5 4150 ἰῃ 212 15. 415 4123. 76. 30}. 18 
Ρ5. οἷ, δη4 οἔζοη δἰϑνῃοσο. ΟἱἨ {π6 νϑύίουβ ΤΠ 6Γ5 οἱ [6 

Ἡδρδταὶς ἔδπιν, Ἐάοτὰ 18 [6 ΟὨΪΥ ομδ {παῖ 18 Ἔν σϑοοχηϊβοα 
ἴῃ ἴδε ΟἹ Τεβίδιηθηΐ 8458 ϑυβίδἰηΐησς 18:6 οἷοβα σε Δ ΒΡ οὗ 
Ὀτγοΐμεῦ ἴο 15γδοὶ; οἵ. τ. εἰ 1. 228. ΤΏ ν ΓΥ οἰοϑθηθββ οὗ 



13-8 21 

τ(ῃς (ἰ6 56θ8 ἴο παν τηδάθ (Π6 Ὠοβϑ ἐν (μαι ἀδνοϊοροά 81] (Π6 
ΤΟΓῈ Ὀϊζΐεγ; ο΄. ΟὈ. 19: 1.:.ΑᾺψ.58. Ὁγοίδεῦβ, Εάοιῃ δηὰ πιά δἢ ψεσα 

ου [Π6 5816 ἑοοϊΐηρ Ὀεΐοτε Ὑδῆνεῃ. Ὑεῖ Βα ῃδά οἤοβοη [68 ἢ 
ΤΑΙ Γ τδὴ Ἑάοι 85 ἴῃς οδ]εςὶ οὗ ἷ58 Ιονθ. Εδυ ΘΓ σομητηθη- 

ἰδῖοῦβ βὰν Πεσγα δνϊάθδποα οὗ (6 ἀοςσίτηδ οἱ ργοἀεϑιηδίίοη. Βυῖ 
1 15 οἶδαγ [δι ἴΠ6 ττεγ Δα ηο βιοἢ [Βουρῆϊ ἰῃ τη. Ηδ νγὰβ5 
ΤΆΘΓΕΙΥ σοηςσεγηδα ἴο ἱπαϊοδῖς οἰθασὶν (παῖ ἰΠ6 οδοῖςε οὗ ΠἀΔἢ 
ψ͵85 8ῃ δεῖ οἵ ἴγεε στᾶζςβ οἡ {ἰῃ6 ρατί οἱ Ὑδῆνεῃ; δε μαά Ὀδθῃ 
ὈΠΩΟΓ ἢο οοηδίτζαϊηϊ ἴο σἤοοβα 85 ἢ δὰ ἄοῃθ. Οἡ {δε σοποϊά- 
ἴῃ Ρῇγαβο, ἢ τ ΒΙΟΒ ἰἢς αἰνίηδ δι ποῦν οἵ ἴῃς 5ἰδίειηδηΐ 15 
δϑβϑετίοά, υ. Η. ΑΞ, ῥ. ς9.--Βμέ 1 μανε Ἰουεὰ «]αοοὺ (3) απὰ καίοά 
Ἐξαμ] ΤἼΤὨς ἰονε ἴογ 78οοῦ ἰ5 ἀοιηοηβίγαϊοα Ὁγ {π6 μαίτεα ἴο- 
νατα Εβαι, σοηνϊηοίηρ ενϊάδηςς οὗ ψῈΙΟἢ 15 Του Ποοπγίησ. ὙὨΪ5 

τεβεςοη οὗ πε [δα] ηρβ οἱ ΤἀΔἢ} ἰοτννατὰ Εκογὰ 15 ἃ οἰθαγ 1η6]- 
εδίοη οἱ [Ὠε ρΡοϑβί-Ἑσ!][ς οτρίη οἵ [86 ρσγορῆθου. ὉΤδα ΟΠ ΈΊΘΓΏ 655 
οὗ Τυἀ8ῃ ἰοναγὰ Ἐκ οϊΏ ΚΓ ἱπογθαϑί ον ἰπίθηβϑα ἰη ἰῃ6 Ροβῖ- 
εχὶ!ς ρετίοά. Ὑηδ 1η51}18 πὰ ἰη͵υγ65 ᾿ηθὶςοιοα Ὀγ Ἑάομι δἱ 
{86 {π|6 οἱ [Ὡς Βαδγυ]οηΐδη σδρίϊν  γδηκὶ θὰ ἴῃ [Π6 ΠΊΘΙΏΟΥΥ οὗ 
7υἀ δὴ πὰ οοηῃδεϊτυϊοα ἃ ϑουγοθ ΏΘησΘ ἱπογθαϑεα βἰρηϊποδηςς 
5 ἀγάγῃ δηά δἰἰδομεα ἴο Ἔἐνεγν γεβἢ ΠῚ ΌΓΥ, ἰδηςίεα οἵ σϑδὶ. 

ΤΒς οοπδίδηξ δπογοδοβιηθηΐ οἱ Ἑάομῃ Ὁροὴ [6 5} ἰΟΓΓΟΓΥ, 
ΤΑΔΩ6 ΠΘΟΟΘΒΑΤΥ ΟΥ̓ [86 υποραβίηρσ δάνδηςε οὗ ἴῃ6 Ναβραδίδϑδῃβ, 
Κορί [86 Βοβί ! γ σοηεϊηυ ιν αἰΐνε. Α ἰονε ἴοσ 74} [δαὲ αἰά 
ποῖ ἱηνοῖνα οογγεβροηάϊηρ μαϊγοα ἴοσῦ ΕἘδοπὶ τὰ ὑπ ΚΑ} ]6. 
ΤΒΘ Βυμηαξίοη ἀπά ἀονπΐα!}] οἱ Ἑδοιλ τγᾶβ 8 ἱπα ἰβρθηβδῦ]ς 
ΔΟσοτηρϑηϊπηοηΐ οὗ ἴῃς σοπγλΐηρ οὗ ἰῃς Μεββίδηϊς ἀσθ; ο΄. ΟἹ. 151: 
15. 345: 5 631. 76. 4912: 17.156. ἼΤΩ ο]δγ ἱπιθγργείογβ, μοβϑιἰαιηνσ 
ἴο τῃ8Κε [Π6 ῥσορδεῖ δϑοῦῖρε βύςὶ ἔθε! ηρβ ἴο Ὑδηνε, βουσί ἴο 
τλᾶκα “μαῖε᾽᾽ τηδᾶῃ “Ἴονε 688." Βαϊ ἰΐ 18 ἃ αυεβίίοῃ, ποΐ οἵ 
ἄερτοαβ οὗ ἰονε, Ὀυΐϊ οὗ ἰονα ογ ἢο ἰΙονβ. Ηδθῦγεν ὑσορμείβ πδά 
ΠΟ ΒΟΙΌΡΪε5 δδουΐ βου ίησ ἰμεὶγ οσσῃ ἀεδερεβὶ οοην] 05 δηά. 
ἔδο ηρϑ ἴο Ὑδῆνοη.---Α πᾶ] μαῦνὸ »παᾶς δἰς νιομημδαΐης α ἀδδοίϊαδίον 
αμὰ δὶς ἱπδογήαηοε ῥαδίμγος ἐμ ἰδ6 τοϊϊάεγηιθ55] ΤῊΣ ἰαϑὶ ῥρῆγαϑα 
ΟΟΟΙ5 6͵50 ἴῃ 76. οἷὉ 230 70. τἰϑ' Ὁ 253 8 ὅς: 4865 Πογε ἴῃ 115 
Ρἶδος “ἴο 8. Καὶβ οἵ ἰῃς8 τι! ἀεγηθββ᾽"; δαὶ [ἢϊ5 ἀοε8 ηοΐ ἴοσπὶ ἃ 
βαἰἰϑἔαοίογν σοχηρεϊίοη οὗ “Ἴ πᾶνε πιδάς ἢὶβ ἱημεγίίδηςο. 4ἘΕ 
Τοσυΐτεβ οἰ μοῦ 186 ἰηϑογίίοη οὗ ἃ βεοοπά νεγῦ, 6. φ. “δῃά 1 μᾶνβ 

.Ε.ε. ον. .. {25.47.8 ΜΙεβκεῖιο, θεῖδε, ἕθω. δ πὸ 

.--.-. 
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αἴνοη 88 ἱπμογϊίδηοα ἴο,᾽ εἴς.; οἵ 86 υ86 οὗ ἔπε νετῦ ΄πηδάςε᾽» 
ἴῃ ἵνο αἰδογοηΐ 56η5868, νὶΖ. “1 Βαανα πηδάδ ἢῖ8 τηουηίδίηβ ἃ ἀ65ο- 
Ιαϊΐοῃ δῃά 1 πᾶνε ρυΐ (ογ ρίἰδοβά) Βῖ8 ἱπῃογίίδηςα ἴογ [86 78. Κ4]5,᾽" 

εἷς.. Βαϊ [Π6 οἰάοϑὶ τιιΐηαβϑοβ ἴο {Π6 οτίσί δὶ τοπάθγίηρ οἱ , 
ἱποϊ υάϊηρ Ὁ, Ξυρροτί [6 τϑδάϊηρ βογα δαορίθοἃ. Τα ργορβδεὶ 
ΠοΓΘ ἴῃ 811 ὑσγορδο  ν τγοΐεγϑ ἴο βοῦς σδ δι ἰΠαὶ Π85 ΓΟΟΘΠΓΥ 
Ὀείδ! ]οη Εάοπι δηά οἰΐθ5 ἰΐ 45 ἱπαϊβρυίδΌ]α ἐν! άδησς οὗ Ὑ δα ἢ 5 
Ιονε ἴογ Τἀδῃ. Α5 ἴο (ἢς Ὠἰδίοσιοδὶ ὄἌνοηΐϊ ἢ6 τᾶν πᾶνε δά ἴῃ 
τηϊηά, Ὁ. Τπἰγοάἀυςξοῃ, ὃ 2.-4. 10 Εάοηι ξαγς5, ,  αγὸ δεαΐίεη ἀσιυη, 
δι τοὲ το! γεδμἑα ἐπε γωΐη5] ΤῊΣ Ργορῃδὶ πον τηθοῖβ {μ6 οὔ͵θο- 
(ἴοη 1δδὶ ἴδε ονεγίῆτον οἱ Εάοχῃ 15 ποΐ δηδὶ], Ὀυιΐ ΟὨΪΥ ἴοσγ 86 
Ιποϊηθηΐ. “586 [48 [4]]6η Ὀεΐοτγε,᾽" 5γ5 Τυἀδῃ, “δ αυϊ οἡἱν ἴο 
Τϑ6 δραίη.᾽ --ΤΕμς 5αγς Ῥαξιυεὴ οἵ ποει5] Τῆς ποσὰ οὗ Ὑδνε ἢ 
15 8εῖ ονεγ δσαίηβί {πῸὸ ψοσζά οἱ Ἐδάομ, ἱῃ Ῥδγαϊ γϑίησ οοηῖγαϑί. 
ΤΗηῖ5 {π|6 15 {86 τηοβί ἔγεασυοηΐ ἀεδίσηδίίοη οὗ Ὑδαν ἢ ἴῃ [ἢ Ϊ5 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ, ΟσΟυΓηρ ἢο [655 [ἤδη πγεπίγ-οὴα {ἰπ65. ΟἹ 118 υϑᾶρο 
8ηἀ 5ἰρηίβοδηςο, ο΄. Η. ΚΞ, ΡὈ. 83 7..---Τ εν ριαν διά, δμξ 1 «καὶ 
ἔφα ἀσινη)] ΤὨς {011} οἱ {πεῖν εβοτίβ 885 ορροβεὰ ἴο Ὑδῆνε β 
Ὑ}1 15 [8.8 οἰδασὶγ Ὀτουρῶῖ ἱπῖο νίεν. ὙΒδ ἀοδισγυςἴοη Δἰγεδαν 
ΔΟΟΟΙΏΡ 5864 18 αῖ4]1. ὙΏΘΓΕ οδη Ὀ6 ΩΟ ΡΕΟΓΙΏΔηΘηϊ ΓΕΟΟΝΕΓΥ ἔσο 
ἰι.--ολρημά πόθ τοῦ! οαἱ! ἱάοηι, “ὐἱοξοά οομμγγ"} ΤῊΣ 5βηϑεζθη 
βίαϊε οἱ Εἄοχὰ Ὑ1}} Ὀ6 σοηνϊηοίην ῥτχοοί ἴο }} ἰμδὶ 58ὴ6 ψᾶ8 ὑγε- 
ΘΙ ΠΥ ψὶοκοα. ΤᾺὨ]5 15 ἴῃς νον οἵ {πε οἱά {Βοοϊονυ, βμαγεὰ 
ὈΥ 4}1} 16 ῥσορδεῖβ, νὶΖ. ἰῃδὲ αἰβαϑδίθγ δῃά ϑυβογίηρ ἀγὸ ΔΙΑ Υ5 
οδυβοά ΌΥ 5'η δηά (παῖ ἴῃε ργεδίεγ {πὸ δβῆὶοιίοη, (ἢ στεδῖεγ 
τυβὲ πᾶνε Ὀθθη ἐπ βίη ἰμαΐ οδυβεὰ ἰῖ. ΤῊ ἴεγτι “ψὶοΚοά᾽ 
ΠΕΓῈ ὈΓΟΌΔΟΪΥ πο υὯ65 της οὗ [86 ὈϊΓ(ΕΓΏ655 δηά οοηϊετηρί 
δϑϑοσίδίδα ψ] ἢ 118 υ56 ἰη 186 τηϊηα οὗ {Π6 το οῖβ οἱ (6 Ἰαῖογ 
7688} σουμητηυηϊγ. Αἰηοηρ ἴδε56, ἰξ σϑπγ6 ἴο Ὀὲ ἃ (θοβηΐοδὶ 
ερὶ εξ ορροβεὰ ἴο ἴῃ ἴοστῃ “Ρίουπ᾽ (ὉΠ) νοἢ ψὰβ δρρὶ θὰ 
ἴο ἴδοβε ἰογαὶ ἴο Ὑδδνθη δηὰ δι {] ἴῃ (Βεῖγ δάδπογεησε ἴο 4]} 
[86 τοηείβ οὗ 186 Ιαγ. ΤῈ “πἱοκοά,᾽" Βονγονεσ, εγα ἴῇοβε ψἢο 
δροβίδιϊϑεα ἔγοτη Ὑδανίβηι οσ ρεγϑεουϊεα ἴῃς ἔο]]οὐγε 5 οἱ Υδὲ- 
ψ ἢ. ϑυοι ψεγα 186 ἙΔομλζε5 ἰῃ νεῖν ἕδοὶ.---Α μὰ “ἐδε Ρεοῤῖε 
αραΐηδὲ τυλοηι Υ᾽ αἰπυεὴρ ἰδ σμργγ ῥεγρῥείμαϊν" ΤῊΪ5 15 δποῖδεσ Ἔρὶ- 
(Πεῖ ψ ῃϊοἢ πχθη Μ1}} ΡΡΙγ ἴο Εάομῃ. [15 τυΐῃβ ψ1}} Ὀς ἃ βἰδηάϊησ 
ὙΪΠ655 ἴο ἴΠ6 Δ0]αης στα οὗ σοά. ϑοπα βοβοΐδγβϑ, β γἰνὶησ 

ἴο 8 Κα [815 τηδίοτα] ςοηίογῃι ἴο τροϑίγὶςὶ) ϑἰδηάαγάβ, νου ]ὰ οὐἱῖ 
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186 ἰαϑὶ Ῥῆγαβε “ΤῸ Ἔνεγ᾽ οἵ “Ρεγρεΐυδγ.᾽» Βυϊ (ΐβ ἰ5 τὰς 
οβϑθηίὶ δἰοσηθηΐ ἴῃ ἴῃ βεῃΐθησθ. Τῆς ὑγορῃεοῖβ ρυγροβα 5 ἴο 
σοηνίηςς [υἀΔἢ (μδὶ ΕΟ" 5 ονεγίηγον 15 ὅπ8], ηοΐ ἃ ΘΓ ἴθ- 
ῬΟΓΔΑΓῪ αἰβαϑῖογ ἀπε ἴο ἃ ραβϑίηρ δὲ οὗ Δῆζεσ οἡ ἴδε ρατί οἱ Υδἢ- 
ν ἢ.--ὅ. 45ῶὦ γομγ γος ιυἱ!! 566 αμὰ γοι γομγεεῖυος τοῦ! 5α}] ΤῊς 
Ρτοοΐῖ οὗ δῆτ᾽ 5 ἰονε δηά ρονεῦ ἰβ ηοΐ ἴο θὲ ἱπάἀεδηϊζεὶν ροβῖ- 
Ροῃαά, Ὀυϊ Μ}1}} οοης ψ]Ὦ οτγυβηΐην ἴογος σὴ (ἢς 16 ηγ6 οὗ 
[ῃς Ῥγορβεῖ᾽β σοῃίθροσαῦθβ. Α8 δδοῇ ϑυσοοϑϑῖνε διἰίερί οἵ 
τῆς ΕΔοχηῖε5 ἴο τθ- 6β Δ] 15} [Βοιβοὶνεβ 15 (τννατίεα Ὁγ Ὑδ ἢ, 
πον 11} οοτης ἴο ΓΘ4156 6 γᾶῆσε δηδ βοορὲε οὗ Ὑδνε ἢ β ΡυΓ- 
Ροβε δηά [δε εδεςοϊια! τψογκίηρ οὗ ἢἷΪ5 Ιονε. αὶ {δον {δο- 
8εἶνεβ 5}}41}} 566 Μ1}} Ἰεδά ἐπδπὶ ἴο 58γ---Ὑαλιυεῖι ἐξ ργεαὶ αδουε 
ἐδε ἰογγήονγυ οἵ 15γαεῖ ἢ 764 ψ|}} θὲ δἱ ἰδησχίῃ οοηνϊηςεα [ἢδῖ 
ὙΔΏΝΘὮ [85 ποῖ ζογβᾶκθη ἢϊ5 ρεορίε. Τῃδ γοηάογίην οὗ (ἢ]5 56- 

ἴεῆςα ΨΒΙΟΝ 18 ΠΟῪ βΘΏΘΓΑΙΥ δαορίοα ἰ5 “ ὙΔΒν ἢ ἰβ στοαὶ θ6- 
γοπά (ἢς Ὀογάεσ οἵ [5γδε]᾽";" (Βαϊ 5, Ὑδῆννε ἢ 5 ῬΡΟΎΤΟΣ ἰβ γεοορ- 
ηἰβοά 45 Ἔχιθησίΐηρς ἴο ἡδίοηϑ οἵδ ῦ ἴ[Ώδη ἴβγϑοὶ. Βαϊ δἱ ἴῃς {ἰπ|6 
δ [Π]5 ὈΓΟΡΏΘΟΥ ψγὰ5 στὶτίεη, ἴμογε τνὰ5 {11 απεβοη ἰῃ 

Τυάδῃ 45 ἴο ἴῃς Ἵχίεηϊ οἵ δέν ἢ 5 ρονγεσ. ΤῊΣ αυδδίίοη ταῖμεγ 
ΜΔ5 8ἃ5 ἴο ἢὶβ ἰονα ἴοῦ δηά ᾿ἰηϊογοβδὶ ἰὴ [5γ86]. Ηδηςο, νμδὶ 15 
πεοάρα Πογα 15 ἃ βίδίογθηΐ Ὄχργαβϑίηρς (ἢ ᾿βουρῆς (δὶ ὙΔῆν ἢ 

Π45 σοῃν] οἱ ὴν ἀειηοηδίγαϊεα Ὠΐ5 ἴονα ἴογ [5γδεὶ. ΕΌγίμοσγ, (ἢ 6 
Ῥγδροβίτἰοηδὶ ρῆγαϑθα τοπἀογοὰ “ βεγοπά᾽" πονῇεγε εἶϑε 85 ἰμδί 
86η56. [Ιἰ οὐσοιτϑ ἰη Οη. 11 5. τη ΕΖ. τ Τοῃ. 45 Νέα. 123:- 57. δ9 
2 (ἢ. 13’ 243 2619, Δῃά ἰξ αἰνγᾶνγβ πηθᾶη5 “ονοῖ," “δδονε,᾽" οἵ 
“υροη." ὙὍὴὲ ρῥτορβδεὶ ρῥἰοΐυτεβ Ὑδα ἢ ἃ5 ἐπι γοηδὰ ον 15- 
ΤΔ6] ἰῃ πα] ϑίυ δηά ροννεῦ δηά αἰ(γαςίίησ [6 ψοηάογ δηά γανεοῖ- 
6ῃ66 οὗ [Π6 ποτ] δἱ ἰασζθ. ὙῆῃῈ Μεββίδηϊς σὲ ἴοσ Ὡς ἢ 15γδο] 
[45 50 ἰοηζ ἰοοκοά 1 ναίη 15 [8 ἴο σοχης στη (ἃς ᾿ οΌτα6 οἵ 
[δε Ργορμεῖβ δυάϊεηςα. 

2. 25 Ν) Ῥγεϑεηΐϊ ρΐ.; 65. δ᾽ 10 «---οὐ]] ΡΙ, σὰ νὰν σοη)υπο- 
εἶνε, οο-οτάϊηδις τ} ἴδ 6 ῥγοσθάϊηρ ῥγεβοηὶ ρί..---" ὉΝ)] ΤῊΣ ΟὨΪγ οὐο- 
οὐζτδηοςς οἱ (ἰδ ρῆγδβε ἰῇ Μαὶ].. Ματγίιὶ διἀ8 ὝΊΝΩΣ φΡΉΥ. 95.; 80 Νον Κ, 
Κεηι. Βυὶ " ὌΝ ἴῃ 35 ἰδοῖϑ Ὁ, δηῃὰ τηδίσίοδὶ οοηϑι ἀογαϊοηθ ἢανὰ ΠΟ 
ἴογος ἴῃ ῥγοϑὲ. Βὅϊ. ἀτορβ ""΄) 88 8 ρίοββ; 80 δίεν., Βυ.. Βυὶϊ ἰη 8 
τίς Ποἢ οὐῖο8. ἀἰνίης δυϊδβουῖ εν 88 ἰσγεσυξηιν 88 Μα]. ἀοεβ, ἴῃς 

“ ὃ0 6. ζ. Ἐοκεῶῃ., ίαυ., Ηἰ., Ἐν., πιῦτεϊς, Ἐείηκδ, ϑοδεξς, ἯῪ4ε., Νον., σΑϑαι., Μαπὶ, 
Ὧτ., Οτ., νδὴ Ἡ., ςϊὶ., θυ, ᾧ΄ Ηά., “1κὶ Υ. Ὀὲ τιδζοϊηοά τοι ἴδ Ὀοκάες οἵ [5τδεὶ."" 
κΑΒονο᾽" 5 ρηείεπεα Ὁ Κο,, Κόδ., Ῥυ., Βυϊτοοτίδος. 
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Ὅ)] ὦ νἱ.. | 

ΜΑΙΑΘΓΗΙ 

οἰοβθθβϑ5 οὗ " 2) ἴο ἴῃς ἔογεχοίῃρ "᾽ ὍΝ 18 ΩῸ ΓΟΆΘΟΏ ἴοῦ βυβρεοςίϊης [Πε 
ἰαχὶ; ς΄. 15 "16 11. τ» ΠΝ 25ν}} ΟΝ δαὰς λέγει κύριος. Ἰῃ ὦ δῃηὰ ἴῃ 
(δε αυοϊδίΐοη οἱ 15 δηὰ {86 (ΟἹ οί ΡὮΓαϑβο ἰῃ Εοτα. 9}, [6 νθϑ. δὲ 
τεῃάεγοὰ ὉΚ ἴῃς δογίβι.---8. πυγ] Ἐά. τὸ (Ξ πνῃ; ς΄. ΖΡ. 2 76. 9" 
ἘΖ. 2ς" Ῥ8. ὅς), ἀτορρίης Γι 858 αϊτίος. ἔγοσαῃ [Ἐς ργεσδάϊης νογὰ; 90 
Τοιτευ, 855., Νον. Ὁ), νδὰ Η., Κεηῖ. Τῇε τεδάϊησς τ (Ξ- τιν) τὰς 
Ρτοροβεὰ ὃν Οβδρε]]υ5 (Οο»». εἰ μοὶ. ογί!. [1608], Ρ. 183); 50 δἷϑο ΒδΆ., 
ϑίδ. ΟΝ". 53. Οτ,, θυ ἤτο., ΤῊ ἰ8 ϑυρροτγίοα Όγ 1δς τοδαάϊηρ εἰς δώματα ἴῃ 
1δς οἷάεβί τὰ ϊμοβϑοθ ἴἰο ἴδε ἰοχὶ οἱ ὦ; νὶΖ. (95 6180.. δηὰ αἴ5ο ὃγ Ὁ 
ΜὮΟΒ τοηάογβ ἰ Ὁ “ἀνε ] ]Ἰηρ58.᾽ Τῆς Οοπιρ. δηὰ ϑἰχίϊπα δά, αἷϑο 
δᾶνε δώματα. ΟΟΛΒΝ͵, ΗΡ͵ ος, τᾶς, 310, Ά, ΑἸπῃ. ἢᾶνε εἰς δόματα, ςετ- 

(ΑἰΠΙν 80 ΕἾΤΟΙ ἴον δώματα. Α΄. εἰς σειρῆνας. Ἐ ἀγαζοηες. Σ, Θ, εἰς 

ἀνεπίβατα. Ζ εἰκπἰο ἀεεοία ίοη. Οοτί ἀεῖ. τ, 45 ἀἰτίος., τεδάϊησ Ὁ ρς. 
σα. πυνοῦ, Μαγίὶ ἔγεδίβ γυτῦ 88 ἃ οοττυρίίοη οἱ ὅ Ὧτι;; 50 ϑἷεν., 
Βυ.; 80 δρράσγοηι νυ ΕΤ}., νος οογίδιην ἀοοβ ποὶ στεςοσηΐβε {Π6 ῥγοϑ- 
ἐὩοε οὗ ΠΏ π. Βυϊπηεγίμος, 1 ΠΡῸΣ, ΜΙ 2 1Ὸ 85 δὴ ἐχρίδπδίογυ βίοβϑβ. 
ἘῸΓ ΓᾺ, Ὁ. ποῖβ οἢ ΖΡ. 2 ἴῃ 100Ὁ.. ϑοβοίδαιβ ψο τεϊδίη πυῦ, ΒΟ 
58 ἅπ., ἱτεδὶ ἰΐ εἰἴ Ποῦ 85 ἃ ἴδια. ρὶ. οογσγεβροπάϊηρ ἴο Ὁ} (90 ΑΕ.., ΚδΒ., 
Κα.) οἵ 85 ςοππεοίεα 8 ΑΥ. ἑαμα᾿ α δῃὰ 80 σοπίγαοίθα ἔγοπι ΓΝ} τὸ 
“χοἰ ησεο᾽" (9380 68. ἰη Τἀεσαμγμδ); αὶ ποῖος ἴδ που ποῖ (δα 
τοοῖ Δρρδδγβ αἰβενβοσα ἴῃ ΟἹ᾽..---4. "] ἍΠὮ Τομάϊτομδὶ ἔοτοθ, ἃ5 ἴῃ 
τ. 1451 8. 20:2. Ῥγ, 4204; 80 ὦ ὦ ἢ.--- ΚΠ] Ρ]. ἴῃ ὦ ΖΦ. Βυ. ον" (Ὁ). 

Τῆς ἔογηι 8 Ὀεί(εγ ἰδκθη 88 ἃ 24 ίδπι.. 85. ἰἴδὴ 858 2ὰ σηδϑς. 5Ξ5., 
ἰουσἢ ΟΥ̓͂Ν 5. δ 8} ἰγοδιθα ἃ58 ἃ π|8ᾶ8ς.. Βιϊ Ὠδπηο5 οἱ Ἑσουηϊτιε5 
τεχυϊαῦῖν (Κα (ἢ ἔδηι. δηά ἴἰϊ 15 (6 σουπίσγυ ρογϑοηϊδεα {μᾶΐ ἰβ8 βϑροκεῃ 
οἱ Βεγε; ς΄. αἰβο [6. 3ς}" 26) ΕΖ. 3239..--- Ὁ ΦᾺ] ὦ κατέστραπται; ς. κα- 
ταστρέψω ἴοτ ὈΥΛΝ., ὦ ἢ -- τ΄ῦὲ αγὰ τ»ηιαδε ῥοοΥ, ἃ5 ἃ Ῥοϊαὶ ἔσοτηῃ ΦνᾺ τ 

“Ῥ6 περάγ.᾽" [115 ΟὨΪΐγ οἴ εῦ οσουζζοηςς 5 8ἃ8 Ῥοοὶ ἰῃ 6. ς" (νβεγα 
ἰεχὶ ἰ5 ἀουδιέυ!); Βεῆςς Νον. πουϊά ροΐπὲ 88 Ῥοδὶ εσε. ϑυτζ. γαξ --: 
“3 Γ κα τ]ὰ [Π6 ΒαΙηπιογ᾽᾿ δηὰ ΑΥ. γα ία -- “Ὅς Ὀοδίθη᾽᾽ ἃζγε σοϊδαίοα 
τοοῖβ, 85 ᾿ἰκονσίβε ΗδθΌ. ΚΣ δηὰ 05. ΤΒο ἔδοὶ δι ἷἰ 8 υϑεά οὗ Ὀυϊά- 

ἷηγε ἰπ 6. “17 ἀοεβ ποΐ ργονεηῖΐ 115 υ8ὲ ΠεΙς, ἴῃ ἃ ἄσυγαίϊνε 5656, οἱ ἃ 
ΠΟΥΠΙΓΥ ΟΥ Ῥέορῖς; εὐμέγα Νε..--2.9}} "Ὁ ἰβΒ οἰΐεη υϑοὰ ἴο Ἔχργεββ ἰὰῃς 
ἴάοα οἱ γε-ἀοἷης ἃ (Ὠΐης 85 Ποσο.--νρ.] ΤὨδ 4χἃ ῥ. Ρ]. δεῖ. υϑεὰ ἴη- 
ἀεβηϊεῖν, 85 (ἢ εαυϊναϊεηϊ οὗ 8 ρ453.; ς΄. ὦ ἐπικληθήσεται. Τί ἰ5 υἢ- 
ὨΘΟΟΟΒΒΑΣΥ ἴο οἤδησε ἴο ὦ), (ἢ Ματγιῖ.---ὔνϑὸ Α που ἰῃ σεη. σῖιὰ 

ἃ (ΒΓ. ἴο ΕΧργεββ δὴ δάϊεοϊίϊναὶ ἰάεα; Οε8. ἢ 118 Ὁ,.---οὐὐτ Ὁ] Οταϊ θα γῆν. 
65. ὃγ «δἷεν., Μαγίῖ., Νον.Κ, Κοηι; Βυϊ νυ. ς..--δ. 91) (ὁ ἐμεγαλύνθη. 
"παρηϊβοείων; 350 ὃ. ΗΔ]. γ5»12)Π “πὸ “[ι85 ἄοῃε στεδί [μἰηρβ.᾽" 22) Βεῖε ἰβ -- 
“185 αἰοτί δε οὐ “88 βῆονῃ ἢἰβ σιδαίῃοββϑ᾽᾽, οὔ. 8. 3.557 4017 γον.--- 
Ὁ] ΤῊς τεηδοτίηρς οἱ ὦ ὑπεράνω δπὰ Ἦ ξωῤεν 'β δεϊζεῦ ἔμδῃ δαὶ οἱ 
Ζ -- δεγομά; ν:5.. ΤΕ τεσυΐατ ἰάϊοπιβ ἴόγ “ θεγοηά᾽ δζὸ πῦρΌν.. .. 10 (7. 
1 1 8. ο᾽ τό: Ἐχ, 301), πῦνοὺ7" (ΕΖτ. 93), δῃὰ “2;}5 (Όι. ῥαςεύηι).--- 

εὐ ν Ὧν 
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δ4ῳ. ΥΑΗΜΨΈΕΗ ΗΠΟΝΟΚΘ ΤΗΕΜ ΤΗΑΤ ΒΟΝΟΥΚ 

ΗΙΜ (15-5). 

Ἡδλνίηρ 5βοόνῃ ἴῃ ὃ 2 [δὶ {ΠογῈ 88 ἢ0 ψστδηΐ [οΥ Θοηηυΐηρ 
ἴο ἀουδὲ [6 ἰονε οἱ δ ἢ ἰονναγά ἢἷ5 ρθορὶθ, [6 Ῥσορῃεῖ ΠΟ 
Ῥτοςβδάϑ ἴο ἱπαϊςαῖε (6 σδιι565 [Πδὶ πγᾶκα ᾿ξ ἱτα ροββῖῦ]ς ἴοσ Ὑ88- 
ΜΘ ἴο ἰεῖ (Ὠἷβ ἰονα ᾶνα {11} σ'ναυ. ϑίδγιειησ τσ (86 σοπογαὶ 
Ῥτπορὶς [δὶ ἃ ρθορὶα ταυϑὲ 5ῆονν Βοποὺγ ἰονασγά 115 σοά, ἢς 
οὔάγραβ [ϑγαοὶ τ ἢ Ὠοαρίηρ αἰβῃοηουγ ὕὑροὴ Ὑδανθι ΌΥ ἱπαϊῆες- 
ΘΏ(6, ΟΔΓΟΙΕ55η655, δηα ἀεξοορίίοη ἰῃ {πη6 Ὀτίηρίηρ οἱ 115 5δουδοὶαὶ 
εἰι5 (155. Νὸο βδογίβοθ δἱ 411 σσοσε Ὀεδϊίοσ 8δὴ {1}}18 (116). Ιη 
1η6 Πεδίῃθη νου], ἄϊι6 σανογθησα ἰ5 ϑΒῆοσῃ ἴο Ὑδθν ἢ; δυΐ ἴῃ 

85 οὐνγῃ οἷἷν δηά ἰδ πρ]6 δ 15 ἰγεδίθα ψ] 1} οοηΐετηρί. ΕῸΓ Ὀ]οα- 
ΙΒῃδα δῃΐϊτηα]5 ἃγα βυδϑιίιυἱοὰ ἔογ βϑουηά δηά Πεδιην ομο5 ψΒΙΟἢ 
δίοῃθ ἃγὰ 5 140]6 ἴοσ βδοῦίῆοθ. Ἡΐδησδ οὐΓΘ65 γαῖμογ [Πδη 0]659- 
ἱηρϑ τηυξί Ὀ6 {δε ἸΙοΐ οὗ βυς ἢ ψΟγβΒΙρροῖβ (1.1.:.). ΤΆ 15 Ἔἐβρβοῖδ!ν 
ἱπουσηροηΐ ὉΡοη ἴδ ῥγοβϑίβ, [86 τ ηἰδῖοβ οὗ Ὑδνεῃ, ἴο 566 ἴο 

τς (δαὶ ἢδ 15 ΒΕΪΥ Βοπουτγεοα ἰῃ [6 ῬτΟΡΟΣΥ οοπάπςϊ οὗ {86 τίτυδ]. 
Ἑδίυγα ἴο βοουγα 1815. Μ1] Ὀτίηρς Ὁροη ἴΒοπὰ ἃ ἰοστὶ Ὁ]6 συγθα ἴοῦ 
{πεῖν υηξαὶ μέ. ] 685 ἴο (πε σονεηδηξ θεΐνδεη {μεπὶ δηὰ ὙδΆν ἢ. 
Ιη ἀδγϑ8 οῃδ ὈΥ, ἴδε ὑγἹεϑιβοοά ᾿ἱνϑὰ ὕΡ ἴο [86 1} τηδάβυγσε οἱ 118 
ΤΕΒρο ΒΥ; Ὀυΐϊ πον], [ΠΟΥ ἃγε ἰεδθγβ ἰῃ ]οΚϑάηεβ8 ταῖβο ῦ 
ἴδῃ ἴῃ γὶσῃϊθουβηθβθ. (ΟΟΠΒΕαΌΘΠΓΥ, [ἢ ον οβίθοωῃ ἴῃ ΜΉ ΟΣ 
ΠΟΥ 816 ΠΟῪ ΦΖΘΉΘΓΑΙΌ με 15 ἴῃ6 ἀυθ τειννατγὰ οὗ [Πεἰγ οοηπάυςξ 
ἃ5 ΡΟΓνογίοῖβ οἱ 186 ἰανὺν (2:3). 

6. Α 505 ἀοπομῦς δὶς {αἱδεν] ἘΘνεγθηος ἴογ ῥαγθηΐβ ψὰ8 8ἢ 
ουϊβίαπαϊηρν ϑοιηϊς νἰτίυθ; ο΄. Ὠ.. 516 2115. δΔῃᾷ (ες (οὐδ οἵ 
Ηδιηπηυγαδὶ, δ 186, 192, 193, 1905. ΤῊΘ ἴειτα "ἐδ: Βεσβοοά,᾽ 
δοοογαϊηρ ἴο ϑοιηΐτὶς υϑᾶρθ, σοηποῖθβ δΌ ΠΟΥ γαῖθογ ἔπ δῃ ἰονθ, 

τ[πουφσὴ ἰἢο ἰαςίογ 15 ΌῪ πὸ πηϑδηβ Ἔδχοϊυἀφά. "--- 4 μά α ξεγυαηΐ [6675 

δὶς »εαϑίεν] ΤῊΣ πνογά “ἔθαγβ᾽᾽ 5 ΒΌρρ! δα ἀροη ἴΠ6 Ρα5ἷ5 οἱ ὥ. 
ΤῊΣ νεγῦβ “Βοθοιγ᾽" δηά “δα γ᾽ ΟΧργθ88 ἐπεῖγ συβίο ΠΑ ΓΥ τη6Δη- 
ἷηρΒ. ΤΏΉ656 8.6 {86 τοϊδίοηβ [μὲ ἀϑυδ}}ν ονίδίη δηά βδου]ά 

οδίδίη Ὀοϊνψοθη ἔδίμοιθ δη 5005, πηδϑίθβ δηα βοσνϑδηΐβ. ΤὨ6 

ψοσα “'βεσνδηῖ᾽ πηᾶὰῪ ἀδηοῖία δἰ μου ἃ ἔγθε βεσνδηῖΐ οὐ ἃ ϑ3ιανε. ΤῈ6 

“(. Αβια... 



26 ΜΑΙΑΆΑΟΘΗ͂Ι 

ἰατίοσ οογίδίη]ν δα σζοοά γϑαϑοῃ ἴο ἔδδσ ἢΪ5 τηδϑίεγ, οἵ. Εχ. 21 (- 
351. Δηᾷ 16 (οὐκ οὗ ΗδΙΊ ΤΊ ΟΓΔΌΙ, δδ 1907-1ρ0, 2οζ, 210, 214, 217, 
εἴς..--Βιώ {71 δὲα 1αἰδεν, τυῆεγε ἰδ εν πομομ 7 Απάΐ] δε αν» αϑίεγ, 

τοἤεγε ἐδ η1} γεθεγοηςς 7] ΤῊΝ ΠοηΟΌΣ δηά γανόσγοηςς ἀυς ἴο Δ ἢ 
ἔτοπι ἢΪ8 ρεορία ἢανε ποῖ Ὀδθη γεπάογρα ἴο ῃἰπα. ΤΠ ἰά64 οὗ [6 
ΟΓΒΕΪΡΡΟΓ 85 ἴῃς “5ἰανε᾽ ογ ᾿"βεγνδηῖΐ᾽ οὗ Ὑδῆμε 85 ὁπ6 οἵ 
Ἰοὴξ βἰδηάϊΐηρ ἰῃ 15γ86]; οἵ. 314 ΖΡ. 39 τ 5. 221 Κὶ. 855 Ἐχ, 4120] 

ἘΖτ. κι, ὙὨΣ οοποερίίοη οὗ ὙΔην ἢ 85 ἴῃς “Δί μετ᾽ οἵ Ηἷ5 ρθο- 
ΡΪε 85 8150 ποῖ πον ψς [ἢ 5 ρσορβεῖ; υ. Ηο. 11 Εχ. 453. 76. 4" 
15. 435. ΟἿ}. 15. οὐ 6315 648 Ῥ5. 685 8055 το1}2, Οη (Πε ἀεἰν 85 
8 Οδ᾽]εςὶ οὗ ἔεδσ, ο΄. ὅση. 4153,.---Ψϑϑὃ0γ5 γαλαυεῖ, οὐ ποδί ἰο γομ, Ο 
ῥγίεσοίδ, ὖο ἀεερίδε μγ παηιεὶ ΤὨΪ5 15 (ἢς ἔανουγίῖα Ε{{|6 οἱ σοά 
ἴῃ [15 ργορῇεου; Ὁ. οὴ ν.; ἤδησδ ἴῃογα ἰβ ἢ0 βυβηςίοηϊ τεᾶϑοῃ ἔου. 

ἀτορρίηρ “οἱ μοβῖ5᾽ Πεγε 88 βοῃηδ ἀο ἴογ ἴμ6 βαϊκε οἵ ἃ βυρροϑβί(ὶ- 
σου τηεῖσε. ΤῊ ρῥγίοϑίβ, 80 οἵ 81] σηδθη βμουϊὰ ανε μεϊά Υδἢ- 
Ψ 6} ἴῃ ΠΟΠΟΌΓ, ἅτ ομαγρεοὰ ἢ ΠοΙϊῃρ Ηἰβ ἤδπλ6 ἴῃ σοηίετηρί. 
Τῆς “παπλε᾽ δηὰ {πε ρϑγβοῃδι τυ νΕΓα 80 οἰ βεὶν αϑβοοίαϊθ ἴῃ 
Ἠδεῦτον ἱμουρῃΐξ 85 ἴο θὲ δἰπηοϑί ἰἀδθης οὶ]. Τὸ ἀεβρίβε (ἢ6 
“ὩδΔΙη6,᾽ [Πεγείοσο, γγὰ8 ἴο ἀεβρίϑε Ὑδθνθ Ηἰτηβεῖ.--- Βε γον 
δαγ, σιν παῦε τῦὸ ἀεερίδοά ἐν παηιεῦ)] ΤὨ5 αὐδοίίοη ΤΟρδηβ (6 
ὙΑΥ͂ ἴογ ἃ Ὁ}]] οὗ ραγίίςυ ατβ; ζ΄. ν. Ὦ. (οηοτγεῖε ἔδοῖβ ἃΓδ ΠΟῪ (8116. 
ἴοτ.---. 15π ὀνϊηρίηρ μροη πν αἰίαγ ῥοϊ μά [οοα] Τῃ ἘΖ. 447, 
[86 αὶ δηά (ἢς Ὀ]οοά ἃζγὲ ᾿δ]]οὰ ἰΠς ἔοοά οἱ Ὑδησποῆ; ο΄. ἴων. 
41}.16 2χ8δ. 17. 21. 5. 2235 Ν;, 2823, Τὴ 58π|6 ἰάθα ἢο] 45 ἤθῖὸ 89 

5 Οἰθαγ ἔἴγοπι ν. 8. Ὑμαῖ ἰῃ6 5ῃον-Ὀγοδα 15 ποῖ πηθδηΐ 15 οἰθαῦ 
ἔτοτῃ ἴδ αςὶ {παὶ ἴῃς “Τοοἀ 158 ῥγεβθεηϊθα ὑροη ἴπε ““δἱίδσ,," 
Ψ ΠοΓοα5 ἴῃ6 5Βῃον-Ὀγεδα 'νγὰ5 δ᾽ ἃ Ὁροὴ ἃ βρεοΐδὶ ἰδῦ]6. Τῆὰ πἃ- 
ἴυγε οὗ ἴῃ6 Ρο]] υἱΐοη οΥ ἀεβ]επηθηΐ 4150 15 ἱηἀϊςαϊοὰ ἰη ν.ὅ8. ὙΤὮ6 
50] ἴυἀς οἵ [Π]15 ὙΤΙΓΟΓ ἴῃ θ6 ἢ 4} οἵ [ἢ6 ῬΓΟΡΟΓ Οὔβοσνδπος οὗ [ἢ 6 
58 ΥἹἽῆς 14] σἰζυ18] 15. ἰῃ βι τ Κίης σοηίγαϑί ἢ (86 δἰοἰυάς οὗ (᾿ς 
Ῥτοροῖβ οὗ ἴῃς εἰσῃίἢ σδητΌΓΥ Β.6.; 6. σ. ΑἸ. 45 53:.-25 Ηρ. 68 15. 
11:16. Ὑῖ, 1 πχυβκῖ ὈῈ Ὀθοτῆε ἴῃ μη μαι [15 ργορηθί᾽ 5 ἱηπάϊρσηα- 
τ-ἰἴοη νγὰ8 δζοιβθά, ποῖ θδθοδιβα οἱ ἴῃς πδρίοςϊ. οἱ βδουίβοθ 267 56, 

θυῖ Ὀεοδυβα οὗ [ῃ6 ἱπάϊβογοηςς ἰονγασγὰ Ὑδανεῃ τἢδὶ ἰἰ τοῆοςοϊοα. 
ΤΒα τοὶ σίοη οἱ ἴδε ἀΔΥ γψὰϑ ἃ Βοῖ]ον ἴοστη; ἴμοῦα 8 0 ἄδερ 
ςοην] οἰἴο οΥΓ υρ Πρ. ἀδνοϊίοη ἴῃ 11.---Ι μὲ γοι δαγ, Ησοιν μανε 

5 Ο".Ῥ. Αἰεεεῦεεςδι, δία αἰμφεία πεν οὶ δοῤδίομν ἀφ: Οονενάπερι: (τροι), τ 7... 6) ]., 88 }.. 
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τος ῥοϊπεά 49] 4 τολὰβ “1Π66᾽ ἴον “11; Ἀαϊ [5 15 νἱγίυδ!} γ 
ἴο τοροδίῖ 6 αυδσβίίΐοη οἱ ν. δ δηά ἰἴ ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΕΒ [86 οἤάγρα οὗ 

Βανίηρ Ρο]]υϊεὰ ὙΔῆνθ ἢ Ὠἰπηβοὶ, τ ἢ 15 Βαγαϊνγ (ΒἰΏΚΑΌΪΘ6. 
Ἡδρηςο, ἰἰ 15 θεϊῖοσ ἴο τοδὰ “1τ᾽ ψῖ ὦ ὦ. ΤῊΪ5 5 θεϊίοσ ἰμδῃ ἴο 
οὔ [86 Ρἤγαβθο," οὐ ἴο ἀγορ ΠΊΘΓΕΙΥ ““δηά γοῖι βαγ᾽" δηά [γδῃ5- 
Ροβε ἴδε αυδϑβίίοη ἴο {86 Θηά οἵ ν. 5.-- [ὦ κπ δαὶ γος σαν, Τῆς ἰαδὶς 
οἤ Υαὐιυοὴ, ἐς οογέεηε δ᾽6] ΤῊΪ8 18. γα Γ ἃ βεητἰπγεηΐϊ ΟΣ ἰἢς 
ῬΙΌΡΒεῖ δϑοῦῖθθβ ἴο ἴπδῖλ [ἤδη ἃ βίδίθηθηΐϊ ψ]οἢ ΠΟΥ ἢᾶνα 8ο- 
ἴυδ!γ τηδάθ. [Ιηἰεγργείίηρς ὑμεὶγ διτυἊθ ΌῪ {πεῖν δοίίοβ, [15 
5 [86 5Ξἰαϊε οὗ τηϊηά ἴῃ ψ ΟΣ ἣς δη65 (ΒΘ. ΕῸΓ οἴεγ ἰῃηβίδηςεϑ 
οἱ “58 0ὺ᾽ ἴῃ (ἢς 56η58 “'54Υ ἴο ΟὨδ561{᾽ ὦ. 6. “(ὨἸηΚ,᾽ νυ. Εχ. 25} 
2 5. 2162 Κ. «', ὙΠ6 ρῥγίεβῖβ δά δνυἹἀθηῖ]Υ σοϊης ἴο τερϑζα ἰΐ 
ἃ5 οὗ Π{{|Δ σοηϑοαυσθησος ὙΠΕΙΒΟΓ 1Π6 58. ῆοοθ ΨΕΙΘ ὈΓΟΡΕΙΥ 

ςοηάυςίοα οΓ ποῖ. ΤΏ ἴογτ “140 ]6 οὗ Ὑδν ᾽᾿ ΟσΟΌΓΘ ΟὨΪΥῪ ΠΕΓΘ 
δηά ἴῃ ν. 12. ΤΊ τῇδυ ΔρρΙΪυ ἴο (86 [40 ]6 οὗ βΒῃον-γεδα (Εχ. 259 
1: Κα. γ5 Νι. 47), θυ [ἴ 15 ΙΟΓΘ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἃ σἝηΕΓΑΙ ἴθγπὶ ΠΟΓΟ, ἰἢ- 

οἰυσίην [δὶ ἴ40]6 δηά (ῃς αἰΐαν (ΕΖ. 413 4415). ΤῊΘ υϑ6 οἱ 5υςοἢ 

ἃ ἴσγῃ 8 ἃ ΒΌΓνἧνα! ἔγοτῃ (ἢ {πὸ ὙΏΘη {Π6 5δογίῆος νγὰ5 ᾿δουρηϊ 

οἱ 85 ἃ τη68] οὗ νης ἰῃς Ποῖ ρᾶγίοοκ δἱοὴρ ψ] ἢ} ἢΪ8 νοῦ- 
βηΐρροσβ.--ὃ. 4πά τολδη γοις ὀγίμρ {6 δἰἑμα ἰο βαογίβοε, ἐδ ἐδογο 
πὸ δαγηιῦῷ Αμά τυλερ γοι ὑγῖηρ ἔδπὸ ἴαμα αμὰ ἐπ δσἱοΐ, 15 ἱδπόγο πὸ 
λαγη}} ΤῸ δηὰ οσυβίομι τοαυϊγοα (μαὶ Ἔν Υν βου ῆοίαὶ νἱοῖῖτα 
ββου]α Ὀδ ἔγοα ἔγομι βροῖ οἵ ὈΪ  μ ϑἢ, ϑουηά ἰῇ ἜνΈσῪ Ῥαγ ου Αγ; 
Ὁ. 1. τοῦ χη Τν. 2215. 54. Ἐχ, τ)ῦ 201 Νιι. 614 τοῦ ΕΖ. 453, 

Ενϑη (86 πηϊηϊβίογίηρ οβῆς4] ἈΪΠ756}} πηυϑί ρόβϑ655 [6 881ὴ6 Ρ6Ὲῖ- 
[εοϊίοη; Ὁ. ἴων. 2117. Ἐδαυϊγεοπιθηῖβ οἱ (15 Κιηα, 1 5 ὑργοῦδθιθο, 

οὔ ρσίπαϊθὰ ἴῃ [ῃ6 ΘΑΥΠΟΓ ἀδγβ ἤθη αἰδβεαβα δηά ἀδίογι τ τ σα 
Ἰοοκθά ὕροῃ 85 ἄτι ἴο [8Ὲ τηδνοϊεηϊ δον: υ οἱ ἀεπηοηβ, δηά 
ῬΟΙΒΟΠΒ δηἋ Δη1Π1|8}5 350 δ ϊ οἰδαὰ Το δ υ ΓΑΙ τορσαάεα 845 ἴθι 
οΥ ἀηοίδδη ἴῃ (6 βἰσῃξς οἱ Ὑδῆνθῃ. Βυΐ Πογθ, 85 ἴδε [ο]ονίησ 
αυσϑίϊοηβ 5πονν, [ἢ6 βδογίῆςε 15 ἰμουρῆϊ οἱ 48 ἃ γἷίϊ ἴο Ὑδημνο. 
δηά ἴῃ ὈΪΘΙλ 565 ἃ5 ᾿ ρου θοιοη5 ἰη ἴἢ6 χη ὨΙΟἢ γεβεςοὶ 5! σῃϊ 
τερατά οἡ ἴδ8 ρατί οἱ {6 ἀοῃογ ἴίοσ {ἰπΠ6 οἣς ἴο οπὶ (ἢ οἰ 15 
οβογοά. ὍΤμα οχδςΐ ἔογοε οὗ ἴῃ ἰαϑί ρῆγσαϑε 15 υῃοσεγίδίη. [Ιἰ 8 
Τηοϑί ΘΔ 5} υπάοτϑίοοά 845 ἃ γῃδίοσιοδὶ αποϑίίοη,] ἴδ6 ΔΒΓ ἴο 

ΜΉΘ 15 μραϊθηΐξ ἴο 41|1. Βαϊ ἰξ πᾶν αἷϑο 6 γοραγάβα 48 ἴῃ βἰδίθ- 

9 Ορνα Ὗε., Νον.. ἱ Οονα Βι.. ζ.50 ἃ Ἐ; Οὗ ἰδ δδ δπιβίχυοιβ 82 ΑΙ. 
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τηρηΐ οὗ ἃ ϑοηΕτηθηΐ δἰ (τ υϊεα ἴο ἴῃ 6 δοουβεά ῥγίεϑίβ," [Π6 νογὰβ 
ἦγοῦ 54ὺ᾽ οὔ ἤγου {]1η}κ θείης υηδογβιοοά.--Οἡέεν ἰδ ποὺ ἰο ἐᾷν 
ΒΟΌΘΡΟΥ, τοῦ κὲ αὐοοερί 43] ον της 685 οδη Ὑδνεῃ Ὀκ οχ- 

Ρεςϊοὰ ἴο θὲ ρ]εδϑεὰ στ 1} 4 τεδαβ “δοοερί {μ66᾽᾽; Ὀυὶ [ῃς 
ἰεχί οὗ (ὦ Ἠ 5βεπὶβ ὑγείογα]α δηὰ 18 βυρροτίοα ὮΥ 1192, ΤῊΘ 
5816 σοηξιυβίοη οἱ Ξυ βῆ χε5 ἢΔ5 οσουϊτοα ἴῃ σἴ, ΤΟ ψοσζὰ τεμάἀογοάᾶ 
“ονεγῃογ "ἡ [ὈΓΏΒΠ65 ἃ 5 15ῃϊ ἱπαϊοδίίοη 845 ἴο ἴη6 ἀδίε οἵ (86 
ῬΓΟΡΒΘοΥ. [1 Τοσσυβ ΟἿΪΥ ἴῃ Ἔχ ]ος δηά ροβί- Ἔχ !ς τὶ πη ρ5 (ν]Ζ. 
76., ΕΖ., Κ΄, Ηρς., ἘΖει., Νε., Εβι., δῃὰ 1ῃς ΕἸορμδηςίηθ ρδρυτί), 
5 ὑσορδῦϊὶν Ὀοτγτονϑά ἔγοσα Αβϑυτίδη, δηὰ 5 υϑϑα ΟἿἱΪγ οἵ βονείπουβ 
δΔρροϊηϊοα ὈῪ ογείψῃ τυ] 6 γ5, Ἔχοθρί ἰῃ τ Κὶ. τοἹδ, ἃ νϑγν ἰδῖς δα άϊ- 
του, Τ Βεγα ἴὰ ἰ ρρ Θὰ ἴο {πΠ6 βυδοτγάϊηδίες οὗ ϑοϊίοσιοῃ. (7. 
Τηϊτοάιυοσίίοη, ὃ 2.--Οὗ τοῖϊ! μα γερεῖθε γοι ργαοίοιδῖγ}} [Δϊ. “16 
ὉΡ γοὺγ ἴαςβ ᾽᾿ ἡ. 6. τῶδκε γοῦν ἴο ἰοοκ ὉΡ ἴῃ ρἰδάηθ δηᾶ οοῃῆ- 

ἄξδηςσα Ὀδοδιβε οἵ ἢΐ5 Κἰηάηοθβ. ὙΤΏδ 58π|6 ἰαΐοσμι ἰ5 υϑεα ἴῃ 25, 

δΔη4 οἴξῃ 6ἸΒΟΏΕΓΘ, ἴο ἜΧΡγοβ5 ἴῃς ἰάθδ οὗ 5Βῃονίηρ ῥδγί 4} 1. 
Ηδετγο, μούόνογ, [ἢ 6 τηϑδηϊηρ “ον ανοῦΓ᾽" οοῃΐδίη5 ΠΟ ἱτη ]} 1. 8- 

ἴοῃ οἱ ἱπ]υϑεϊςο.---ϑαγς ΓΚ αἰιυεὴρ οἢἩ κοείδ] ΤΏΘΓΕ ἰβ πὸ βυβδοϊοηϊ 
ΤΕΆΒΟῚ ἴογ ἴῃε οπγϊβϑίοη οὗ [815 ῬΡΉγαβα 85 ἃ ρίοββ; { ο΄. νν. δ- " 19: 

1.1. 0. 4γά πσιυ, 5εεξ ἐδ [ανομγ οἵ Οοά ἱπαΐ πο ταν δὲ ργασίομξς 
0 1:5] (]. Ζς. γ3 Ὁη. 9,2. ΤΪ5 15 δὴ ἱσοηΐςϑὶ βυρρεβίίοη, ὃ 85 [6 
5666] 58ῆὁν8. ΤῊ ῥγορβεῖ ἱποί 68 ὨΤΏ56}} 85 οη6 ἴῃ ἡδϑὰ οἵ ἴῃς 
αἰνίηα νοῦ Ἔνθ 8ἃ8 ἴμοϑα ο ἢ6 δα άγεβθοβ. ΤΏ ἱπηοοοηΐ 
816 ἱηνοϊνοα πὶ 186 συ ἴῃ ἴῃς βυβεγίηρθ οσοδϑιοηδα ΟΥ̓ 186 
5108 οὗ {86 ΙατίοΓ ἃηἃ ἃγὸ σοῃβθαῦςηίγ ἴῃ Θα08] πεεὰ οὗ [86 ΓΊΘΓΟΥ͂ 
οἵ σοὰ.---Ῥγοῦ; γον παπᾶ κας ἰῤλὲδ δεθη] ΤὨΪ5 5 ἃ ρίοββ, ἢ ὁσοᾶ- 
βἰίοηδα ὈΚΥ ἴη6 ργοπουη δ ἰῃξ οἷοβε οὗ ἴῃ6 ργθοθαϊΐηρ βϑηΐθῃοα. 
ΘΟΙΉ6 τεδάεσγ, [εατίυ] [ε8ὲ [η6 ργορμεῖ ὈΥ ἱποϊυάϊΐηρ, ΠἸπΊ56} διηοηρ 
[Πο56 ἴῃ πϑϑὰ οὗ σῦθγου πιϊρηΐ βθο ἴο Ὀ6 δοκηον)εαρίηρ πδῖ ἢ 
Ἀἰτηβ6 1 88 ομθ οὗ [ῃο86 γεβροηβῖθ!α ἴογ [86 Τα ΐϊβοτε8 οἱ Τυἀ δῇ, 
Ἰηβογίοα [ἢϊ5 ἀἰβο αἰ ΘΓ ἰῃ ογάδσ {μαΐ ἰἢ6 τεβροηϑι ΠΥ πλὶρῃϊ 
Ὀ6 ρ]αςοά βαυδγεῖὶν ἀροὴ (ἢ6 5δουϊάοτβ οὗ ἴῃοβε ἴο ψῃοτῃ 1 Ρ6- 
ἰοησεά. ΤὨδ ἱπιοστυρύοη Ὀθεΐνθθη ἴῃς ᾿τηρ]]οα ῥγοϊδϑὶβ ἰη ἴῃ 6 

4 806. ζ. ἘοδΟΏΠ,.. 

ἦ 80 Οἷς. (ΖΑ. 1, 233), Βεησίηρεν, Κίεῖεὶ, δ. δηὰ Θοδδῖν, Καπιρῆδιυβοη, οἱ αἱ., αὐ ἰρε.. 
1 Οοιένα Ματιιὶ, Νον.Κ, ϑὲἰεν., “ αἱ.. 

1. ἰβ ἰακδῃ 85 ἃ βεπυίΐῃο ςα}} ἴο τοροηΐδοςς ὃν Ηἱ., ἵνε., Νον., εἰ αἱ.. 

56 ὃὸ Μαχιὶ, Νον.Κ, ϑίοεν.. 



Ῥγονίουβ βθηΐθπος δηά [86 δροάοβίβ ἰη {πε ϑιιςςεθαϊηρ αὐεϑίίοη 
ΤΊ Κ65 18 σ᾽ 554 18] οὔ σίη οἶς δΓ.--- 7} πο δὲ ργαοίομς ἰοιυαγά γοπ 9] 
111. ““νἱ}} ἢς || ὉΡ ἴδοθβ ἔγοσῃ γουν᾽", ἃ ἰογπὶ οὗ 6 ΡῬῆσαβε πο- 
ΒΕΓα εἶδα ἑουμά. ΤῊΪβ τμείοσίοδὶ αυδβίϊοη 68}15 ἔογ ἃ περαῖίνε 
ΔΏΒΕΓ. ΤὨε οοπάιοῖΐ οὗ ἴΠ6 ῥγίοϑίβ εδοΐυδιν Ηἰηάογβ Ὑδῆν ἢ 
ἔτοσῃ βῃοσίηρ ἴμοῖὰ ΔῺΥ ἴανουτ.----ϑαγς Καλιυεῖ οἵἩ μοΞς(5] ΤῊΪ5 15 
οτηϊτοαὰ ΌὈΥ ΞΟΙΏ6 85 ἃ ρίοββ," θὰῖ ψὶτουΐ ἄπο οαιι56; Ὁ. οἡ ν. 5. 
Ν ν. 10. 16 Ῥγορῇμοῖ ἰδ κεβ ἃ πον βίασγί δηά γοργθβθηίβ Ὑδὴ- 

Θἢ 48 δηἰγοδαίίησ (ῃ6 ῥγεδῖβ ἴο αἰδοοπίίηυα {μποὶγ βδογῆοὶδὶ) 
τὶϊο5 ψ ὨΙΟΝ ἀγα 80 αἰβίαβιοία ἴο ἢἷπι.---10. Ο, ἐδαὲ ἐξεγο τυέγο δορις 
ΟΦ σΠΊ ΟΕ γοιε ἰ0 οἷοδε ἐμ6 ἄοογς, 50 δαί γοι ηηῆρί ποὶ κίμαϊς ηϑΐηπα 

αἰϊαν πε υαΐῃ] ΤῊς ἀουθ]ε ἄοοῦβ οἵ (6 ἰδ Ρ]6 οουτί ἀγεὲ [ἢ οὔθϑ 
τηοδηΐ; ς΄. ΕΖ. 413. ἢ) ὝὍὝΠε οἰοκίηρ οὗ ἴπ688 ψου]ὰ ευϊ οὔ δοοο58 

ἴο [Π6 δἰΐασ. Τὸ βδοδῆοεθ ΒΟ ἢ ὈῈΪΚ 50 ἰᾶγρο ἰῃ (86 τι] γα 
ΜΌΓΒΕ [ἤδη ..561655 ἰη Ὑ Δαν ἢ 5 β'ρηΐ 85 {ΠΟῪ γα ποῦν ροποστηθά. 
Τμεθε ψογὰβ πᾶν Ὀδοη αἰ Θγο ΤΥ ἰηεγργείθα Ὀγ τϑάβοῃ οὗ 186 
ΐαςϊ (δὶ 186 ἰαϑδῖ ψοζγὰ 85 ἃ ἱνοίοϊ ἃ τηϑδηΐηρ, νὶΖ. “ἴῃ ναΐη᾽ 
δηά “ρταῖ5.᾽" Ἡδηςς βοῆς ἢδνα 866 ἤδῖο δνίάθηςα ἐμαί [ῃ6 
ὈΓοϑῖβ ῃδα Ὀεδοοπηα ἴοο ἰδ ΖΥ δηά ἱπαϊογοηΐ ὄνοὴ ἴο οἷοβα ἴῃ 6 
ἴΕΙΏΡΪςῈ ἀοοῦβ δῖ [86 ὑσοροσγ {ἰππὸ. ΟἸ 6.5 ἱηϊογργεῖ ἴο {δε οδεςὶ 
ταδί [86 τηοδησϑῖ δἰἰεπάδηϊ οὗ [ῃ6 ἰθρ]6 ΠΟῪ ἀοιηδη 5 ἃ τοννασάὰ 
ἴον (86 5ἰτηρ]οϑὶ δοίίοη, ανθῃ [86 οἱοβίηρ οὗ ἴῃς ἄοοτβ.---] λσῦὰ 
μὸ ῥίξαδεγο ἵπ γομ, 5αγ5 γαληυοῖ! οἵἩ ἠοϑι5] Ὑεῖ ἴῃς νϑσὺ Ρυγροβα 
οὗ {Π6 88Δογ]ῆἔσοβθ τνγχᾶϑ ἴο πηᾶκα βγα οἵ ἴῃς ἕδνουγ οὗ Ὑδῆνεἢ ὈῪ 
αἰοτγαϊηρ Ὠἰπ Ρ]ΘαβιιΓο.--- ΝΥ τοῦ 1 σοοοῤῥὲ απ οἤογίηρ [γοηῖ γΟΉΥ 

λαμ] ΤῊϊβ Ιδησιάαρα τθοδ}}5 (ἢ6 βοπίϊχηθηϊβ οὗ ργονίοιβ ργορῆς- 
ΘΟΥ͂; 4. ξ. Αἴη. ς (- Ηο. 65 812 15, 111 5. ὙΒουρῊ (μα ρατίίουϊαῦ 

(ΐην ἴο ΕΙΟΣ (Ὠϊβ ρσορμεῖ ἴα κεβ Ἄχοθρίίοῃ 15 αἰ θγοηῖϊ ἔγουῃ ἐμδΐ 
οδ͵εοεϊοα ἴο ὈγΥ [Π6 ἔΟΙΙΏΘΓ ὑσορβμεοίβ, γεὶ [δ οδηΐγαὶ ἰπίογοβί οἵ 
8}} 15 (86 βϑᾶ6. ὙΠΟΥ ἰπϑὶϑῖ ΡΟ ἃ τὶρῃϊ σοποορίίοη οἱ ὙΔΆν ἢ 
δηά ἃ ῥτοροσῦ δἰ(ἰυἀδ6 οὗ τη δηὰ μοατί ἰονψασγά πἷπι. Απιοβ 
Δη4 ἢ15 ἱτητλθα δία ϑιισσθββϑοῦβ Ορροβϑα [6 οὐ θοσδιβα οὗ ἴῃ 6 
ΒΌΡΟΣϑ ἶου8 δηα ονεγζΖεαίοιβ ἀθνοίίοη οἵ {6 ῖγ σοῃ οΠΊρΟΓΔΓί65 
ὙΠΟ [4116ὁἀ ἴο υπάογοίδηα τ[Πδὶ τ[ῃ6 οἰΐοῖ ἰηϊογοϑίβ οἱ Ὑδην ἢ 
ορηΐγοα ἰῃ οἴδμογ [πἰηρβ; (ἢ18 ὑσορῇῃεί γοβθηΐβ δὴ ἱπα  θσθηςα οἡ 
186 ρατί οἵ μδ ῥγίεδῖβ ψ ΒΟ 18 δὴ ἰπβυ ἴο Ὑδῆνοἢ.---11. ον 

40 Μαεσί, Νον Κ, διον.. 1 8ο 6. ξ. Ηεβϑείροις, Ηὰ.. ζ 580 ]ες., ατοΐίυπ, Ῥυ.. 
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[χορ ἐδ γἱϑίμπρ οἵ ἐδξ 54 ευθη [0 5 Ξοἰ δ ρ, Ὅ1} αν ἐς ργεαὶ αἸΟΉΡ 

ἐμε παϊἑοη5] ΤῊΣ οοπησοίίοη Ὀεΐνεοη (Πἷ8 νοῖβα δηά [86 ῥτο- 
Ἄςοαϊης 15 ποῖ οονίουβΒ. Βιιῖΐ ργορδῦϊν μ6 ᾿Βουρπϊ 15 (Πδὶ Ὑδν ἢ 
18 ποῖ ἀερεπάδηϊ ὑροὴ ἴμ6 ὙΟΥΒΒΙΡΡΟΙΒ ἴῃ [Ἐγυβδίετη ἴοσ ἃ τίσῃΐ 
τοοοχηϊοη οὗ ἢ18 ρἷδοα δηά ροόοῦγεσ. Ηὄδ οδη σεΐυϑε ἴο τεοεῖνα 
1Π6Ιὰ ἴοΥ ἢ6 δᾶ5 οἴ εὺ ΟΣ ΙρΡοΓ5 βοδιογεα [σουρῃουῖ [ἢ νου]ά. 

ΤὨΘ ΒοποὺΓ ἀεηϊοα Ὠΐπὶ ἴῃ Ὠϊ58 ον Οἱ (Υ 15 ἔγθοὶν δοοοσγα θα Εἶτα ἴῃ 
[οταίσῃ οἰ[ἰ65. ΤῊ ὄχδςῖ βἰσηϊβοδησε οὗ [6 ρῃγαϑε “στεαΐ διηοηὴσ 
186 ηδίϊοηβ᾽" 15 ορϑῆ ἴο αυοϑίίοη. 1| ΤΏΔΥῪ πηθδῃ ἴηδίὶ Ὑδῆν ἢ ἰ5 
ΠΟΥ δοκηονίεαροα 85 Οοὐ Ὀγ δε ἡδίϊομβ δἷ ἰάῦγο, γῆο μάν Ἀ6- 
σουῆθ σοηνίηςδα οὗ 18 ΒΌρο ΠΟΥ ἴο οΟἴμεσ σοᾶάβ; ογ (δὶ ἤοσα 
Δηα ἴμεγὰ διηοὴρ ἴδ πδίϊοηβ Δὺ Ὀδ ἰουῃμά στοιρβ οὗ Ρθορὶα 
ἍΟ ἴυτῃ {Ποῖγ θδ 0 Κ8 ΡΟ ἸἀοἰΔΙΓΥ δὰ σῖνα {Βεπηβεῖνεβ ἰο (ἢ 6 
ὍΟΓΒΕΙΡ οὗ ἴῃε ἴσυς σοά; ογ (δῖ, Ἔνθ 1 [6 7εἐτννϑ δἱ ἢοπα ἰηϑυϊῖ 
Ὑδησ θῇ, [Β6 [εν 5 οὗ [Π6 Ὠ᾿5ρογβίοῃ δγα ἀοίηρ ἢἷπλ ΠΟΠΟΌΓ διηοηνσ 

τὰς παίίοῃϑβ οὗ [6 δαί Βεσα {ΠῸῪ ἢᾶνο Ὀδθη 80 ψ] ἀοἱγ ϑοδίζογοά. 
ΤὨς δγβϑῖ οἵ ἰΒ656 8] Ἔγηδίϊνοϑ 15 ̓ ργορ Ὁ ]6, Ὀεοδιιθε 1ἰ 15 50 ἴδ. 
ἴγομῃ δοοοσάδηος ἢ} ἴῃς ἔδοίβ οἱ Βἰβίοσγ. Αἱ πο [ἰπὸ ἴῃ [86 
11 οὗ 15γ86] οουά 11 θὲ 584 τ] δὴν βθδάον οἵ νου βία τυάς 
ἰδ ὙΔην ἢ γγὰ8 Ὁ ν σβΑΙν δοκηον οάρεα 85 σοὰ. Νοσ ἰ5 
{δεῦτε δὴν δνίάδηςς (παὶ Γ7υἀ4΄ϑη ἐνοῦ δα ΔῊΥ ΔΡΡτοοΟΔΌ]6 5υς- 
(658 διηοηρ [86 ἡδίϊοηβ δῖ ἰαῦρε ἰῃ ἴῃ6 ὑγοραρδίίοη οὗ ἰΐ5 [δι ἢ, 
Ἔνθ ἐΐ δὴν βεγίουβ διίετηρί δί {με σοηνεγβίοη οὗ ἴπμ6 πδίϊοηβ σου 
Ρὲ ρζονθη. αϑβίάβ ἔτοϊῃ ἃ ἴεν ἰ468]1515, κε [Βεὲ διυιῖμογ οἱ ]ο δ, 
τῆς [Ο]]οννοῖβ οὗ ΤυἀΑ͵5πὶ θοῦ ἴο Ὦδνε ἰδοκθὰ δὴν ἀρρτγεϑϑῖνα 
ΤΩἸβϑίοπασν βρὶπὶ. Ναὶ γε ρίουβ δρργοδοῦ ψὰϑ τηδάς ἴο ἴδ 6 
ὩΔΙΟΩ5 νὰ8 δροϊορείίς γαῖῃεσ [ἤδη σηββϑίοηδσυ. [{ γ)ἷὲ5 ΠΊΌγοὶν 
16 τεβροῆβε οἵ 7υἀαίβηη ἴο [86 πεδοββϑὶίν οἱ ᾿υβΈ γιηρ 118 οὐτῃ 
τρης δηά βίηβϑβ ἴο [ἵνα δοηρβίἀβ οὗ [ῃ6 τα] σίοηβ οἵ ἴῃ6 ςου- 
αυεγοῖβ. (ΟΠΒΘΑΊΘΗΓΙΥ, 1 ἰ5 ηοί ἡ Κοῖγ [δὶ (ἢ 6 ηυθ.Γ οὗ ρΓοθ6- 
Ἰγίεβ γϑ δνὺ ἰδῦρα σπου ἢ οὐ σεν οπουρὴ αἰδιΠΡυϊοα ἴο 
Β6ΓνῈ 88 ἃ 8515 ἴογ [86 βἰδίοιηρηϊ οὗ ἴΒε ἰοχὶ. Βιυϊΐῖ δἱ ἴῃς Ὁστη 6 
οἵ [815 Ῥγόρῆεου, [86 Ὠϊβρεγβίοη ἐχίοηἀδα ἔγσοτη Βαδγυ)]οηΐα δηά 
Ῥογβία ἰη ἴῃς ΕἘδϑὶ ἴο ϑουΐζπογη Ἐργρί ἰῃ [δε Υεβί. [ἰ 15 ποῖ δὲ 
811} υη]Πκεοὶγ τμδὲὶ ἰΠ6 βἰδηάαγα οἵ Ὑδηνϑηι ψγὰ8 οἡ ἴῃ6 ψ80]6 
ΠΙΡΏΟΓ διηοηρ ἴῃ6 6ΧῚ]65 ἴδῃ [ἃ ψ͵ὲ8 ἰῃ [6 βδίεη. ΤῊΪ5 νὰ 5 
σογίδιηὶν ἴσὰς οἱ ἴῃς Βαρυ]οηΐδη 6χῖ]ε8 δἱ ἰθϑϑὶ; οἵ. 76. 24] "- 
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Ε2. 65 5... ὍΤδε ᾿ωρεοΐι ἴο τεΐοιτη πὰ Ῥγοόρτββθ ἴῃ 76Γ 5816 Πὶ 
σΔΙῺΘ ἔσγοιῃ ψὶϊμουΐ, ποῖ ἔσοτὴ τ] η, δοοοσζάϊηρ ἴο 8}1 [6 15} {γὰ- 
αἰοη. ὙΠεβα ἰδεῖβ τηακο [Π6 δἰ] υβίοη ἴο ἴμ6 ψίάοὶν βοδιογοά 
7 ον βἢ ΘΟ ΠΥ ἴο Ὀ6 [6 πιοβὲ ργόθδθὶο ἱηϊεγργοίδίίοῃ οἵ 
1ῃς Ργορμεῖ δ ψογάβ. ΤΠ νον (μαὲ (ἢϊ5 βἰδίειηεηΐ τοβοοῖβ ἴῃ 6 
δυο 5 σοηνϊοἰίοη {δμαὶ (ἢ ροαβ οἵ [ῃ6 Ποδίῃθη ψΌσῈ ΟἿΪΥ 50 
ΤΏΔΗΥ ΟἸογθηϊ ΠΑ Π.65 ἰοῦ [ἢ ομα στοδὶ αοά δηὰ (πΠδὲ {πε παίΐοηβ 
ψ γα ἐπογείογε ἰῃ γε! ν πουβὶρρίηνς Ὑδανθι Βηάἀ 5 πιδὴγ 5υΡ- 
Ρογίεσβ." Βυϊΐ δραϊηϑί [ἢΪ5 15 {Πα ΣΟ] τίη βἰαϊοσηθηῖ [Πδἴ ᾿ἱπσθη86 
15 οἴεγοα ἴο Ὑδῆνο ἢ 5 παηιθ. Μογθϑονοσ, ἴΠ6 οι ρμδ5.5 'η Μαίδοῃὶ 
ὌΡΟη τυ] 151 δηά 115 διττὰς ἰοτναγά πιϊχοα τπηᾶγτίαροϑ ταῖς 
ΒΙΓΟΠΣΙΥ ἀραϊηβὶ (ἢ Ὠγροίοβὶβ {μαι 115 διιῖ μοῦ οου]ὰ πᾶνα ἰάθη 
80 ΟΒΔΙΔ0]6 δηά βυτηραϊβείς ἃ νον οὗ ραγδηΐβιη. 951}}} δῃοίβεσ 
ν εν ΟΟΙΠΊΓΊΟΗΪΥ με αἿ 5 [πὶ 186 δυῖδθοσ τγεΐεγβ ἴο 186 Μεβϑίδηὶς 
Γυΐυγτα ἤδη [6 ὩΔΙΪΟΩ5 Ὑ11}} 411 ἢᾶνα θθϑθὴ Ὀγουρῃϊ ἴο δοκηον)}- 
εὐσε Ὑδῆν ἢ 845 1 οσά. Βαυΐ [πε σοηίταβὶ Ὀεΐπνεθη [6 7ετνν8 δηὰ 
1η6 πδί]οῃ5 15 ΠΊΟΓΟ πδίυγαὶ  ΏΘη ΔρΡΡ] δα ἴο ἴῃς ραρσδη νου] ἰδ 
ΠΟΥ͂ 15 ἴδῃ 85 Ὀεΐπψδοη Γυ44ϊ5πη| ἴῃ ἴἢ6 ῥγεβθηΐ δηά ρῬαρϑῃϊβη) 
ἴη ἴης ζυΐζυγο. ὙΒΟΓΟ 15 τὸ αἰβογοηςδιίοη ἴῃ ἕοστῃ Ὀεΐναθοῃ ν. 11 
Δηα ν. 123 5 ἢ δ8 ψὰ 5Βῃου]ά ὀχρεςὶ αἰ {πον τσείεγ ἴο αἰ ογθηΐ αἷ5- 
Ῥεηβδίίοηβ. ΤΒ6 ῥγεβυπιρίίοη οἱ [Π6 ΚΤΑΓΤΊΤΩΔΓ 5 (μδὶ {ΠΕ Ὺ ὈΟΙῈ 
ΤΟΙ͂Σ ἴο [ἴῃ 581ὴ6 ἀρ Δηά, ἰῃ ν. 12, 1:15 Ὁ} 51 Δ Κ Ὁ Ϊν ἴῃς ῥγαβθηῖ. 
--Α πα ἵη εὐενν ῥίασε, δριοῖε 15 ηιασέ ἰ0 αγίδε (0 Ἴη.})5 παηιο, απὸ α 

ρεγε οἤῇογὶγρ)] ΤὨτγουσμουΐ (ῃ6 Πεδίμεη ψου]ά, [86 βδουῆςεβ ἃσγὰ 
Ὀεΐηρ Ὀγουρῆῖ ἴἰο ὙΔησ ἢ ἴῃ δοοογάδηςο Ψ 1 4}} ἴΠ6 τοαυϊτεστηθηῖβ 
οὗ 86 τίϊυα]. Τα υδ0.8] ᾿ηϊεγργείδιίίοη οἵ [5 ἢδὰ5 Ὀδθθη ἴο {Ἐς 
εἴπςξ 1μαὶ {Π6 Ρῥσορῃδῖ τοίογβ ἴο {6 ουβὶρ οἵ Ὑδηνε Ὀγ ἰῃς 
Βεαδῖμθη θοῦ οβ, ῃοβα βδουίβοεβ ΜΟΓῈ “Ρυγο᾽ θεσδῦβα ηοΐ 50- 
Ἶοςῖ ἴο ἴῃς 58π|6 σγίρίἃ τοαυϊγοιηθηῖβ ἃ5 ἴποβα ἴῃ 76γβα 6; ΟΥ̓ 
ἴῃαιϊ Π6 υ865 {ῃ6 ψογὰ ““οὔογίηρ᾽" ἴῃ ἃ ἢσυγαῖϊνε 56η56, τησδηΐηρ 

1βοτε νυ πὸ ῬΓΑΥῈΓ δηά ῥγαΐῖβα οἤεγοὰ ἴο Ὑδῆνθῃ Ὁ. (ππ ποη- 
]ον ἢ νοσ ἃ. ΟἸΒοῖβ, μβοϊ ἀϊηρ βἰ τα αῦ ν] εν 5 858 ἴο ἴΠε πιοδηΐηρ, 

Βαανα τηδάδ ἴδε βίδίθιηθηΐ ΔΡΌΪΥ ἴο {Π6 σοτηΐηρ Μεββίδηὶς ἀσο,Ϊ 
ποῖ ἴο δοΐυδιν οχϑείης οοπαϊ ἰοη5. ϑδςοτῆοθθ, οἡ {86 ῥϑτί οἵ 

“φρο ς. ἐς. ΗΙ.. ν»έε., Τοῖτεν, Νον., Μαπὶ. 

90 «. Ζ. ]υειίη, [τεπευ5, Τμοοσοτεῖ, Αὐσυβέης, Ἀεΐπκε, ΑΥ., ϑοβεβε, Ρα., νδὴ Ἡ., ἴϑοῦ.. 
1 Νοῖς εεροςίδ!ν ἴῃς νἱενν οἱ 15ορ. Βαϊ {με ρεορδοῖ μδά ἰῃ τηϊηὰ ἴδε Ηοὶν Ἐυοβατίδι οἵ ἐδε 

(διδοῖς σΒυτςοῖ. 
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7εν5 αἱ ἰεδϑίὶ, δῆυνθεγε Ἔχοερὶ δ ἴῃ6 [θΏΡ]6 ἴῃ 7Ἐγυβδίθση δανὸ 
Ὀδδη ὉΠῈ]] γοοθην τεζαγαθα 85 υἰδοεὰ υηάογ ἴμ6 θδη ὈΥ ἴῃς Ὠεὺ- 
ἰοτοηποχηὶς ἰᾶῖν δηά ἰπεοσζείοσγο ποῖ ἴο Ὀς ἀεδεϊρηδίοα 85 8 “ρυγα οὔτοι- 

ἱηρ.᾽ Βυῖ [δε ἀΐδβοονεῖν οἱ [ες ΕἸερῃδηϊίης ραργτίὶ [85 ομδηροὰ 
811} 15. ΤΏ οο]οηϊδβῖβ ἰη Ἐφυρί ον] ἀθη εν εγα οοηϑοίουβ οὗ ἢ0 
ἱστοχυ γι ν ἰῃ [δ6 ἐγεοίίοη οὗ ἃ βῃσίης ἴο δένει οἡ ἘΣΥρδῃ 
801] δηὰ ἰῃ [᾿ς οεσίηρ οἱ 5δουίβοοβ ἴο Ὑδέμνεῃ ἐμεσγείη. Ὁ ΝΟΣ 15 
ἷϊ δτορεῖθοσ οογίδίη (μαὶ ἴῃς 7εγυβαίθτη Βἰθγασο Υ οοπάετηηοα 
{μεῖς δοξοη; {86 ἰαί]υγε οὗ ἴῃς ῥγθβϑίβ ἴο τεϑροηά ἴο ἴπ τοαιοβϑί 
οὗ (Π οοἸ]οηΐδίβ ἴοσ δἰ τηδυ ννε]] ανε Ὀθδθὴη ἄτι ἴο ΟἴΠΕῚ ΤΆ 5008 
[Πδὴ ἀἴβαρρτοναὶ οἱ ἴμ6 δηϊογρσγίϑα Ὁροη τ υ.4]15{1Ἰς στουηά8. [η- 
ΔΌΪν ἴο τα Πα ἐγ δἰά, οἵ δα οἱ ἀγουβπίηρσ ἴ86 Βοβι 1 οἱ [6 Ῥεσ- 
ϑίδη οδῆςα]5 πη Ὦανε οδιιοα ἴῃς αἰβαρροϊηϊτηδηϊ ἴο τμεῖν ἀΪ5- 
ἰδηΐ [ο]οτν-σουηίγγτηθη. [Ι͂ἢ ΔῊ ΟΔ586, ἰἰ 5 αὐ ονϊάοηϊ (μδῖ 
186 ττῖῖοσ οἱ [818 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΤΑΥ͂ ἢᾶνὸ 5ῃαοα {Π6 νἱονβ οὗ [86 
οΟἰοηΐβίβ ἃ5 ἴο ἴμ6 ᾿ορ ἰδ ΟΥ οὗ 5δουθοῖα] τγοσβϊρ ὕροη ἰοσγείστι 
8011 Δ τη} ἢᾶνὸ Πα 500} Βῃτίη68 85 (δὶ δἱ ΕἸθρβδηίίης ἴῃ 
τηϊη ἃ ψΏοη Πα τοῖο [{ ἰβ ΕΥ̓ ὯῸ πηθδῃβ οἶθαῦ ἰμαῖ ἴῃς Πευ- 
τογοηοχηῖὶς Ἰορ ϑἰαῖοῦβ ἱηζθηἀδθα ἴο σοηάοθιηη βδησίιδγ6 8. ΟἹ ἴοΥ- 
εἶχζῃ 5οΪ1. ὙΠΕΙ͂Γ ρυγροθα γψὰ8 ἴο οἰϊτηϊηαῖθ ἸΡΌΓΙΥ ἴτοση (ἢ 6 
ΨΟΓΒΒὶρ οὗ ΤυἀΔῃ ὈΥ σθοη ΓΑ] ἰϑἰησ 1 ἴῃ Τεγυβαίθῖα υηάοῖ τρία 
ΒΌΡογν βίοη. ΤΏΘΥ ΜΈΓῈ ποῖ Ἰερ 5 αἰηρ ἔοῦ οχὶ]65, { ἱπάεεὰ {ΠοῪ 
80 πη ςἢ 85 σοηςοιρ]αἰοα (Π6 Ροβϑι ὈΣΠῊ οὗ ἃ σεηογαὶ Ὠίδβροσγα. 
Τῆς Βαργ]οπίδη οχὶϊα ἰηἰγοάυοοα ἃ πεν βεῖ οἵ σοπαϊ(ἰοης ἰηῖο 
186 ΡοΙΠοδ] δηα [86 τοὶ σίου νου] οὗ ̓ υἀαἴδτη. ΑΒ ἃ πιδίϊοσ οἵ 
ἴαςοϊ, ἴῃς ἐγ ΠΟΥ ἀενοϊορτηδηΐ οὗ [86 στ] νγὰ5 δοηρ πᾶστον δηά 
Θχοϊυβῖνα ᾿ἰη65; δυΐ 1 ψνὰ8 ποῖ σαττὶοα Τσουρὴ τνϊϊπουΐ ἃ ἥογος 

βίγυρρίθ. Μδην ἀδνοιϊΐ [ἐν αἰϊσηδα {πογηβοῖνοθ ἢ [Π6 ποτα 
ΠΡΌεγαὶ ἰοηαθηςίθβ οὗ ἴῃς {{π|65, 85 Ἔν ἀεποεα Ὁγ [86 Ὀοοκβ οἵ 
]οηδὴ δηὰ Ευὶ. Ῥχγοῦδῦὶν Μαίδοῆὶ 18 ἴο Ὀς6 ρἰδοθὰ ἰῃ (ἢ βᾶτηθ 
οἶ485 ἴῃ 80 ἴδσζ, δἱ ἰθαϑὶ, 8ἃ5 {86 ἰοσδ  βαίίοη οἱ 186 τἰΐυ δ] 15 οοῃ- 

ΦΎΜΒοεΙΊε ἰ5 Ὧ0 Περεβαῖ ἐν ἴοσ κυρροκίπᾳ [δδῖ (ἢ δοιίου οἵ {μεϑε οοἰοηΐβὶβ ἰῃ ετοςιίης ἃ ἰεππιρῖο 
οὗ ἐογείκῃ βοὶ ννδ8 υηΐαυα. ἴξ ἐβ αἰἐοβείδες ὑργοῦδθϊο [μδὲ δἰπιΐϊδν δησί πο πεῖς εἐτοςῖοα ἴῃ οἵες 
7ονβΒ οε;ῖτεβ. ΤΈε ἰδῖος ἱεταρὶς δὲ Ηειοροὶίδ ἐβ ἃ Ἵδβε ἰῃ ροίηι. Τῆς βατης ἰοαξίησε διὰ 
ποοάβ {μδὲ οδυϑοὰ (δε δυ άΐηρ οἵ {με ἐετηρὶς δὲ Ἑϊερβαηιίης εχίεθοὰ ἐμ τῆδαν οἴ μες τεξίοσς 
διὰ γᾶν οδδὶϊν πᾶνε τευ ϊοὰ ἰῃ βἰπιῖῖδσ δοιίοη. 80 δἷδὸ Τόεζευ, Εσγα διμάΐοε, 381ις ἢ. Ἐος 
ἃ ΓΟΠΊΣΕΙΥ νίον, ν. Ἦ. Ἐ. Ατηοϊά, 7} Σ., ΧΧΧῚ (1912), 31 ἥ-. 

1 80 αἱνο Ο. Ὁ. ἸΜ ἰξεβουρο, ἰῃ Τρανσαεῆοης οἱ Τλὶνὰ 1 πβεγπαθίονὶ Οονέγοσς [ον ἴδ6 Ἡ τίου 
ο΄ Ἀωἑείον:, 1 (τροδ), ε84; 1. Ἦ΄. Ἀοιμοιείη, δεν νὰ δαινανίαναν (τρο8),77)2).; Ὁχα. ΖΑΙ͂Ψ. 
ΧΧΧΙ (1011), σ70 2). 
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ΠΟΓηΘ(.---ΣῸ ργοαΐ 5 Ἠ) ΜΟΡΙΟ ΟΟΉΡ ἰδ παϊοηΣ, 56γ5 γαδιυεῖ 
οἵ ἀοςἰ5)] ΤΏΘΓα 15 βοπια ᾿υ5Ε δολίου, δϑιάθ ἔγομι ἰῃ6 απεβίίοη οὗ 
τηείγο, ἔοσ Βοϊϊηρ [18 ἴο Ὀδ6 ἃ φ'οββ," βίηςε 1 θυϊ τεροδῖβ νῃδὶ 
45 αἰτεδάυν Ὀδθη βδἱά. Ὑεὶ (15 18 ηοΐ ἃ Ὡθοθβϑασυ σοηο υ5ίοη; 
ἴοσ οοχηΐην, 85 ἰΐ ἀο65, ᾿ἱπητηδαϊδίοϊν Ὀεΐογα ν. 13, 11 [Γη5η65 Δῃ 

δηϊοορύθηϊ ΠΘΔΓ δὲ μδηά ἴογ ἴῃς ὑγοηουη “11 ἰῃ (δ Ἰαϊίογ, θ6- 
8: 465 Ὀσίηρσίησ (Π6 τηαρηϊδοδίίοη οἱ Ὑδαν δῆ διηοηρσ ἴἢ6 Ὡδίϊοηβ 
ἰηἴο ἱτητηοαϊαϊε σοηίγαϑδὶ ἢ ἴῃς σΟΠΊΓΑΓΥ σοηάιςὶ οὗ [5Γ86].--- 
12. Βμὲ γομ αγὸ ῥγοίαμίηρ 41] ἱ. 6. ἰτοδιηρσ (Π6 πᾶπλο οὗ ὙδΆ ἢ, 
Ὑ ΒΟ 15 Ῥγδοί δ! ν ἰάἀοηςῖς 4] ἢ ὙΔηνν ἢ Ὠϊγηβε]ξ, 85 ἐΒβουρῇ 
1 ψνοσα ποῖ μοῖγ.-- λομ γος 5α}} ἱ. 6. (ΠΩ ἰῃ γουγ Ἠραγίβ, οἵ 
ΒΔΥ ΌὈΥ γοῦγ δοίίοῃϑβ.-- -Τῆ ἰαδίς οἵ ἐπα 1ιογά ἐς ἀεβοα απ ἐΐΞ 1οοὐ 
ἀεερίοαδἰε)] Οἵ. ν. Ἰ Ὦογε [Πα 5άῖης ἰδησύαρα 5 ΕἸ ρ] ογοά ἰη ρατί. ἢ 
ΤἼς 4515 ἴογ ἴῃς ρὑσορδεῖ᾽β ἰηϊεγργοίδιίςοῃ οἱ ἐμεὶγ διεἰτυά8 ἴο- 
ματα ὙΔηνΕἢ Β 58  βοεβ 15 ζΌΓη]5η6α ὉΥ νν. 3.12 218. Τί 566 118 
ὙΠΟΙΥ ὑπ] υ501Π4}]6 ἴο ἱπίοεγρτγεῖ (5 85 ἃ ἰαπγοπΐ οἡ {πε ρϑγί οἵ 
[86 ῥγδβϑίβ ἴο ἴῃς εβξεςοϊ [δὶ {πεῖγ σοσκ 15 ἤδᾶνυ δηὰᾶ {μεὶγ ΡᾺῪ 
᾿ίσῃς, Σ τῆς “1οοἀ᾽ Ῥεΐηρ ἴῃς ρΡογίίοῃ οὗ [86 βδογίδοε ψ Ὡς ἢ ἔ6]]} 
ἴο ἴῃς ρῥγεβί. Ηδά ἢ θδεη ἰμ6 ἐδουρῃί, (ἢ ῥγίοϑίβ νουϊὰ 
ΒΑΓΟΪΥ ἢᾶνα θδθὴ γεργεβθηϊθα 88 σΆγο 655 δηα ἱηα ! Ποσγοηῖ τερδγαϊηνσ 
[06 υλ!ν οἱ [86 5δοτῆςϊα] δηϊτηδὶβ. Τὶ νου! αν Ὀδδη ἃ 
Τηδίζοῦ οὗ ρεγβοηδὶ ἰηΐογεϑὶ ἴο ἴθ [δὶ {Πε86 5Βῃουϊά ὲ βουμά 
δηά ρετίοςϊ.---18. Α4κὦ τυλερ γομ βαγ, Βεδλοϊά, τυμαξ α τυεαγίηδ5:5 ἢ 
ΤΠἼο οδγα οὗ ἴῃ6 τυ] δηά ἴῃς Ὀτηρίηρ οἵ (ἢ οἤεπηρβ ᾶνα Ὀ6- 
οοΠΊ6 ἃ Ὀυγάδη ἴο ποῖ. ΤΟΥ 0 ἰοηροῦ ἀο ἱἴ ουὖἱ οὗ ταί τἀ 6 

δηά ἀενοϊοη, Ὀυϊ 85 ἃ τηδί(οΓ οἵ Βαγά πδοθβϑιγυ ἔσο ψϊοἢ {πον 
ψΟυ ἃ ἐβοδρο 1 τμον οουά. ὙΒΟΥ δδνε Δ] οννεὰ ἰἰ ἴο Ὀδοοτηα ἀ1}}} 
Του 6 Ὁροη (μεῖγ μδηάβ,- τῷ ἀδήρσοσ ἴο ἢ ἢ ἴἢ6 π)] ηϊ5ῖο 5 οὗ 
ΠΙΣΖΗΪν ττυ δ 5} ς οὐ]18 ἀγῸ δἰνναγβ ρου ΔΙ 1140]6.--Απᾶὰ γομ 
ἐΞίφεν! γις ἰἰρ᾽1}] 1ὰϊ., “Ὕοαυ βποζῖ (ογ 53η186} δἱ τηἊ.᾽ ΑΔ τοδλάς 
4 10"; Ῥυϊ (815 15 ἃ 501104] οοϊτοοϊοη τηδάδ ἴοσ ἴῃ6 ρυγροβα οὗ 
Τοσηονίηρ 8η οχργεβϑίοη ἰβουσῆΐ ἴο τεβεοῖ αἰβϑβοηουγ ὑροη Ὑ8ἢ- 
ψ ἢ (Ὁ. 1.).---,2λΑαεγς γαλιυεῖ! οὐ ποςι5] ΤὨΪ5 5 [6 εἰμί ΔθΊγπ- 
οῃ οἵ ἴμ6 δυϊμοῦν οὗ Ὑδηνοἢ ἴῃ βυρροτί οὗ [Π6 ῥγορῃοὶ 8 
υἱζεγαηοα; δυϊ (86 ἐγεαύυδηον οὗ ἰἢ6 ρὮγαβα 18 ηοΐ 8 βυβιοίοηί 

9 (ΟἵΓ. Ἀ,, Μετ, ϑ8(εν., Νον.Ξ. 
1 ξῶος Μασιὶ εἰϊαγίηδίοο "Ὁ 28 ἃ είοιδβ. ρου μσδα ϑμο ζ 
δε “Ῥφοοιίο᾽" εἰσυςίυτε. : 

2.80 4. (. Βορεζηη., Βαίηξκε. 
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στουπά ἴογ τεὐοοιίηρ ἴ1."---Αηπά γοις ὀγίμρ ἰδε Ξαΐναρε απὰ ἐμὰ ἴανεξ 
αμά {16 σἱοκ] Ἐδρεδιθά του ν. δ, 1 ἃ οὔδηρα ἴἰη {86 ἢγοῖ πννοσά. 
δος ψου]ά οοττεςῖ [Πἰ5 νοτὰ ἴο ἄστεα ψ] ἢ ν.; Ὀυζ [}}15 15 υη- 
Ὠδοσββϑασυ. Ὑἢδ “'βαϊναρθ᾽ 18 ΠῚ γα γ, “δὶ 5παῖομοά ἀνᾶγ,᾽» 
δοΐϊ, ἴτοτη ἴῃ ατν5 οἱ ψ|14 Ὀοδϑῖβ; ἤδῆσα τηδηρ]οα δηά υὑπῆϊ ἴοτ 
βδοΙῆςο, ΟΥἨ Ἔνεῇ [οΓ υ86 85 ἱοοά; (ς΄. ΕΧ. 2281 1ν. 1)}5.--ἘὙ α, γος 
ὀγίηιρ 1: α5 απ οἤεγίμε] ὙΤῊΘ νογὉ 5 τεβυσηθα δε δὴ Ἔχοθρι!οηδ}}ν 
ἸΙοης οδήοςϊ μ45 ἱπίεσνεηθά; ἰἰ 15, ([Βογοΐοσθ, δῃ εἴσοσ ἴο οὐ ἴ{.ἢ 
--(απ 1 αὐοερὶ 1 αἱ τιν μαμὰ ςαγς Υαξλιυεῖι οἵ πος !5] 4 οταϊῖ5 
“οὗ Βοβῖ5᾽"; δα ἰΐ 15 [ῃ6 συβίομηαγν ἘΠ|6 ἴῃ Μδίδομὶ δηά ἰΐ ἰ5 
τοδὰ πεσε ὃγῪ ὦ Ὁ. ὃ ΤΏα αιτιοϑιΐουη οδΥτίθ5 115 Δησυνοῦ τ Π ἢ ἰτ; {μον 
816 δοίίηρ ὉΠΓΘΑΘΟΠΔΌΪγ.---14. Βμὲ ομγοοά δὲ {δε οἶδαὶ, ἐμ τοποδε 
οοκ ἐδενο ἐς α ταῖς, γεΐ κα πυοῖυς, απὰ ἐδεν δαογίβοες α ἀα:» παρε ἔρερ 

ἰο ἐδ 1,ογα] ΤῊΪΒ5 15 ἃ βρθοϊῆς ὄχδῃιρὶα οὗ (ῃ6 σοπάμοϊ οὗ {ΠοϑἊ 
Ψὴο ἀοβρίβα {δ6 αἰϊαῦ οἵ Ὑδῆνεῃ. ἢ ΤὮΘ παίυγε οἵ {πΠ6 οἴὔἴθηογβ 
ἀδοεῖϊς ἰ5 ἱηπαϊςαῖοα Ὁ ἴῃς δεῖ δϑουρεα ἴο τη. Ὑπουρὴ Πανηνσ 
ἴῃ Ηἰβ ῬΡοββϑθβϑίοῃ δὴ 8Δη 118] ἰδὲ ἔξ} τηθοίϑ 41} [ῃ6 γθαυ γοιηθηῖβ 
ἴοσ βδοῦῆςς, ἢ6 Ὠδνογί 6655 ρᾶγϑ5 ἢΪ5 βοῦς 4] νοννβ Ψ]Ὦ ἃ Ὀ]ο- 
ἰϑῃβαὰ δηά ἐμεγεΐοσε 1655 νυ ]6 δηϊπηαὶ, [8 ἜΧὨΙΙ ηρ 5ιϊηρσί- 
Π655 Δηἀ ἀεοεῖϊξ ἰονατα Ὑ δ ἢ ἴῃ οης δηά [ἢ6 β8τη6 ἂςῖΐ. ϑοῃιθ 
ἰηϊογρσοΐοιβ ψουἹὰ οὐχὶ [Π6 ρἤγαϑθα “γεῖ ἢ6 νον 8᾽;}}} υϊ {15 
Ιοᾶνοϑ [(ῃ6 σῆδγρε θα κοῦ. ὙΠΟγα τηϊσἢϊ Ὀ6 ΒΟΠ6 Ἔχοιιβ6 ἴοσ βυς ἢ 

οοπάυςϊ οἡ ἴΠ6 ρᾶτγί οἵ ἴῃ οἴεησεοσ [ἢ ἢΪ5 βδουῆςα ψεσα οὐδ] ραΐογν; 
Ῥυϊ [15 15 ἃ ο8986 ὙΏΘΓΕ ἢς ἢδ5 ὨΪΠΊ56 1 νου ΔΥΪΎ Ὀγοπιὶϑοα 
ὙΔΏν ἢ ἃ βδοιίδοε δηά ἴπθη στυάροβ ἴῃς {0]8]πηοηΐ οὗ Ηΐ8 ὑσογω- 

56. ϑυς δὴ δἰἰἰτυάδ 15 ᾿ποχου 58} 6.}---ον ἃ ργεαΐ κί ανι 7, 
δαγς γαϊπυεῖ οὐ Πο5|5] Τὶ ϑυςἢ σοηάυςΐ ἰονγαγα 8ῃ δαγίην Κη 
6 ΓΟΡΓΘΒΘΏ51016 δηα σογίδίη ἴο ἄγουβε Ὦ]5 ΔΏΡΟΓ, ΠΟῪ ΤΌ Γἢ ΙΔΟΓΟ 
80 ἴῃ ἴδῃς οΔ56 οἵ ἴῃ Κίηρ οὗ Κίηρϑ! ΕΓ ἴΠ6 58ῖὴ6 [ἴη6 οὗ Γεδϑο- 
ἷηρ, σ΄. ν.5. Ἐογ (δς οσοποερίίοηῃ οὗ Ὑ ΔΆ Θἢ 85 ἃ Κίηρ, τ ἘΠ] ἢ ἰ5 
ΘΧΟΘΘΟ ΡΥ γοαυδηΐ ἱπ ροβί- χη! ἶς ὙΠΈ,5. ἴῃ ζοηθσαὶ δηὰ ἴῃ 
(δε Ῥβδ!γὴ5 ἴῃ ρδγίἰσυϊασ, οὐ. 1 5. 1212 76. 819 τοἱθ 15. 2233 4315 445 

4 Οονίνα Ματιὶ, 5ῖεν., οἱ α΄. ΄ [80 ΒΌΏΒ., νοῦ ἢ. εἰ αἱ.. 
ἃ Οοπίνα Νον., Μαπὶ, εἰ αἱ. ᾧ 80 α!νο Μαπί, ϑίεν., Βα., ἴϑορ.. 
59 ΤΏ οοποσδοϊίςοῃ ἩΣι ν. "Κ 5 βουιετνας ἰοοϑα; Ὠδῶος ὮὈυ. τηλῖκοα ν. "ὶ ἃ κἷοδα. 
Ἡ 80 ϑίεν., Νον.". 
Δξ Εος ὁ Βεανγίοηίδη ἰυάρστηοηςξ ρου εἰταΐδτ οοηάδυςΐξ, ς΄. ἴδε ἰοϊονίως εἰϊδείου ἔσο ἔδο 
ων τεσίες οἱ ἱεχῖβ οοῃίδίηϊκ ἐχογοίστθβ: “Ὧδδ5 ἢε ῥγοπιϑο Ἡΐ Βεασὶ δηὰ τοῦτ Ὀσὶ 
Βοὶ κερὶ ἰΐ, ΌΥ ἃ (τεϊδίηδά) εἱἷὲ ἀεδρίςθα τῆς πδπιὸ οἱ ̓ δὶΞ ξοὰ, οςομβοςζαῖοα βϑοιπιεϊίος Ὀαϊ Βεϊὰ 
ἱξ Ὀαςῖκ, ρεεδευϊε βοιηείίης. .. Ὀυΐ εδἴεῃ ἴ" Ψ'΄. Τεσειλίδο, Τὰ ΟΥ. ἐμ ἐδ ζέκὶμ φί ὡς 
ποίει! Ἐσεί, 1, 216. 
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ΖΡ᾽. 4315 5. 1τοῖδ 241-0 843 οκδ΄- -Α μα την μαμιθ ἰς ἀοϊὰ ἐμ σιυέ 
αγηοηρ δε παϊίομο)] ΤῊΪ5. 15. ἃ γεϊζοσγαίίοη οὗ {86 τῃουρῆϊ οὗ ν.":; 
Ὀυϊ [ἴ ἰοττη8 ἃ δἰ{ἰπρ οἶοβα ἴο [Π6 Αγ τΡΉἢ. 
ΜῈ 21, [86 τΒδουρσῃϊ ομδηροβ δραΐη, θεΐηρσ δ ἀγεβϑθά βρεοϊῆ- 

οΔἢν ἴἰο ἴδε ῥτίοβίβ.---2΄. 4 πῶ ποιυ, ἐρηο γομ ἐς ἰδὲς σοημπαπᾶ, Ο 
} γε! 5] ΤῊΣ βρϑοΐδὶ σοτωσηδηά ἤδγε σείοσγοα ἴο β ποῖ δὶ οὔσδ 
ἀἰβοονογαῦϊθ. ὙΒΘΓΕ ἰβ ἢῸ ἜΧΡΓ 85 “ σοΙ 86 ἰὴ (ἢ ᾿πηπηδα δῖα 
οοηΐοχί. Οη (δὲ οἴμοῦ μαπά, [ἢ6 ἀιγαϊσητηθηΐ ἰῃ {86 Ὀγεσθαϊης 
νΟΙβῈ5 σμάσροβ (παι (ἢ6 δοουβεα ἢᾶνο [αἰϊεὰ ἴο ΠοηοιΓ Ὑδαν ἢ 

δι ησίγ, ΒΙΟΒ 15 1Πεῖγ υ5ῖ δηά ἰαννῆι! βεγνίοθ. 1 ἿΚενίβε, ἴῃ 
τῃς [ο]οννίησ νεγϑαϑ βίγεβϑϑ 15 ἰδ Ὁροὴ ἴἢ6 Πδοαβϑῖν οὗ σου στην 
ὙΔΏνεῃ. ἨΗδξηςε, ἴῃς ““σοιηπηδη᾽ 15 πηοϑί δ} 5} Ὄχρ δηθὰ ἃ5 
(86 θομαβϑὶ ἰο δοηουγ Ὑδηνθῆ, τ] ἢ 1165 θοἢπα (Π6 τ᾿ οΪ]6 σοη- 

ἰεχί. Οη δοοουηΐ οὗ ἴμ6 δῦβεηοε οὗ Δῃγ δχρ οϊς “σοιασηδηα᾽; 
ἴῃ ἴδε ᾿τηπγοαϊδίς οοηϊοχί, ΟἴΠΟΥ τοηθηρθ ἤᾶνα Ὀδοη οῇογοά, 
ΒΟ 5 “"δατηοηϊίοη,᾽" “ ἀδοϊβίοη,᾽" τηδββαρο,᾽" δηὰ ““ψδγηϊηρ.᾽" 
Βυΐϊ πεϊῖμοσ οἱ ἔπεβε αἴογάβ Δὴγ δρργεοίδ]ς δάἀνδηΐαρε, β'ποβ 
[86 οσοηίοχῖ ἄο658 ποῖ οοπίδίῃ ΔΩΥ οη6 οὗ [Ποῖα οχρ οἱ γ.---ἃ. 77 
γοῖς ὅ0 ποὶ ἠξαγξομ, απά {7 γοι 40 πο! ἰαγν ἡ ἰο ἀξαγ!] (ΟἿ. 15. 971 
θη. τὉ. ΤΆ 5 τορι ἴοη οὗ ἰῃ6 4684 ἴῃ αἰ ογεηϊ ἰουτὴβ 15 αἰἵζεγ 
[86 ΠΊΔΏΠΟΓ οὗ ροδίϊς ρδΓΆ 116} 15π| δηα βϑεγνεβ ἴο δ ρμαβῖϑα ἴῃ 6 
πηροτγίδηςε οὗ ἴδε υἱΐζεγδηοε.---Τὸ γίθα ΠΟΜΟΉΓ ἰ0 Ὅν ΜαΡΙΕ, δαγ5 
γαλιυσεῖ οἵ δποςί5] ΤῊΏΪ5 15. (6 τηδίη ζυηοίίοη οἱ ἃ ὑγίοδὶ; ἴο [δὶ] 
ἤογα 15 ἴο [41] Ἰαπηθηςα ἷγ. ΤΘ ρῥγεσθαϊηρσ νοῦϑοβ ἢᾶνα τηδάδ ἰΐ 
οἰθασ [Πδι (86 Κἰηά οὗ ΒοποὺΓ πηεϑηΐ 5 ἃ ἄς τεραγα ἴογ (Π6 Ῥγορεγ 
ἔοστηϑ 8π4 οἵ βοσ γσεαυγεπηθηῖβ γερδγαΐηρ 5δου ῆςε8 δηα οἴδεσίηρϑ. "ἢ 
--Τάη 1 ιυἷἱ] ξεμα ἐΐε ομγϑο ἀπιοηρ γομ] (. 3) 45. ΤὨΪΒ 15 ἃ Κὶπά 

ὁ Ἐος ἰδὲ Βαῦγίοηίδη ἐθϑεϊίης οοποεσηίῃς ἔδε Ὀδοεβαίεν οἱ Βοοουτίης ἴδε ροάδ, ζ΄. ἴδε [οΠοπίης 
εἰξδείου ἔτοτα τβς δάμγρω τετίες οἱ ἰπςδηϊδιίοαβ, δ ἐγαηείδιοὰ ὃν 7ετετοίδα, ἰῃ Τὰν ΟΤ. ἐμ ἐδϑ 
[ἐφῖι οΓ (με Αποίονε σε, 1, χ28:-- 

Δθ τΞρουκὰ Ὡο ιϑατίοι δὰ 1 Ὀτουχδὶ ἴο τὴν χοὰ, 
Οἵ δὲ ὕηγεδὶ εἶπηε τὰν κοὐ 655 δὰ οὶ δεεῃ οδ᾽εὰ ὕροῦ, 
Μν ἔδλοε ποῖ ἀοπροδδῖ, τῶν ἰοοίί4}} Βδὰ ὕοξϊ Ὀοοοπις ν δἰ 0}6; 
(ἴκε ομ6) ἰὼ πῆοδο τοουϊὴ εἰδυοά ὑγανεῖ διὰ δυρρ ἰοδιίου, 
ΟΙΒ πβοια) ἴδε ἀν οἵ ξοὰ οεαϑοά, ἴδε [εξιἶνα! (εἰ! οαΐ; 
ἍΟ νῶϑ Ἴδζεΐοβδα, τῶο αἰἱεηδοά ποὶ ἴο (δὲ φοΐ᾽ 5) ἀοιζοοἊβδ(), 
Ἐδδσ δηά τενεγεῶος ((οσ ξοά) ἰδυρῆΐ ποὶ Ὠΐβ ρεορίε; 
ἍἘΟ οὐἹἹοά ποὶ ὑγροῦ ᾿)5 ξοά, εἷς οἱ δβ ἰοοὰ, 
ἘΣ ΡΟ  ΕΠΗΣΕΓ ΕΉΕΝΕ ΕΣ ΒΟῖ 

τὰ ἰοεποῖ, 
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οὗ ἰδουγχῃῖ [Πα 15 ΝΕΓΥῪ σοτηγηοη ἰῃ ἴδε ΟἹ Τεβίδμηθηι. Ἑ δίαιτα 
ἴο σοπίοστῃ ἴο [86 τεαιυγοσηθηΐβ οἱ Ὑδῆνθ ἢ Ὀτίησβ ἀονῃ ἢἷ5 
στδί ὕροη ἴδε οἴδηάογ. Μιβίοσίυηδ δηά βυβογίης ἀγα ἴῃ {Π6πι- 
Βεῖνεβ ονϊάδηςεββ οὗ ἰμδί σταῖῃ. ΕῸΣ σοργοβθηϊδίοηβ οἱ ἀβαβϑίογ 
838 ἄτε ἴο {δε συγϑε οἱ Οσοά, ο΄. Οη. 415 11 «39 81: Ὁ, 2830 50ο7.--- 

Απμά 1 οἷ! ἐμγ γον ὀἰεσδίπρ ἱπίο α ομγϑοὶ 1.11. ΚΙ «11 οσὐγοα 
γοὺΣ ὈΪ βϑίηρ,᾽" ἡ. 6. Β6η4 ἃ οσὐγϑα ΡΟ δηὰ Ὀ]αϑὶ [μδῖ ψ Ὡς ἢ γοῦ 
οουπΐ γου Ὀϊαβϑίησ, [Ι͂ὼ ἙτὨϊορὶς, ““]οββίηρβ᾽" οὐΐζθῃ σηθδῃβ 
“οοῦϑ᾽" 85 ἴῃ 419 15, 6ς8 7ο. 214 (τ. 4035 (- 8. 21 845 ΡΓ. 289. 
9..1.Κ. τ28. ΤὨ]5 5 θεϊίοσ (Π8Δη ἴο ἰηΐεγρτγεῖ ἴῃς [Ὠγοδῖ 85 ΔρρΪγ- 
ἷῃρ ἴο ἴδε ῥγ ΒΕ Ὀεηραϊοςοηβ," ΟΥ Βρϑοίβοδ!ν ἴο 186 ΡΥ ΘΘΌΥ 
Τεν θη 65, ἴ ΟΥ̓ ἴῃ ζἜπογαὶ ἴο ἴῃς ΡὈΥΘΘΌΥ ρῥενιοσοβΣ Εο {86 τα- 
νοῦβα οὗ [815 δοίίοῃ οἡ Ὑ δῆ ἢ Β ραγί, Ὁ. 1. 225 Να. 123. -Υ α, 

ἐμάοοά, 1 αυε σμγοοά 1}, δεοαιδε γοῖς αγε ποὶ ἰανίπε ἐ ἰο μεατί] ΟἹ. 
ν. 3, Τα νοῦ τιῖρῆϊ 480 Ὀ6 τεμάεγοα 85 ἃ ὑσορῃοῦς ροχγίοοξ, 
“ῚΙ ψ11}} ευγϑε 11. Βυϊῖ ψθεῖθεΥ 80 ἴδῃ, ΟΣ ἴδ Κϑῃ 85 σεΐογτγησ 
ἴο ἴδε ραϑῖ, (ῃ6 8016 βθηΐδηοα 5665 βυροσγῆυουβ. Α.5 τείοστίην 
ἴο ἴδε ραβὶ ἰἰ ἱπίεστυρίβ (86 σοπηδοϊοη Ὀοΐνθθη [ἢ6 ργοοθάϊης 
βοῃηΐθηςε δηὰ ν.ὃ, θοίἢ οὗ Ὡς ἢ Ιοοῖκ ἴο {86 Γἴυτ6. ΕὙΣΙΒΟΣΠΊοτο, 

ἱς ὈΪυπί5 [6 οὐρα οὗ [με [Ὠγοδΐῖ, βίησα ἰΐ γανθα]β [86 ἔδοϊ (ἢδῖ ἰη- 
δίοδα οὗ 80π)6 ΠΕῪ δηά δυνίι οδ δι, τ Πὶοἢ [Π6 Ργεοσθάϊηρσ 
νΟΓΒ68 566ΠῚ ἴο ΔηΠΟΌΏΟςΘ, ἴΠ6Γ6 ψ}1}} θ6 ποιδίηρ θα ἃ οοηῃζπιᾶ- 
ἰίοῃ οὗ [Π6 ῥγεϑεηΐ ἀϊβίγεββ, ψ Ἐοἢ ΒΟΥ μάνα Ἰοραγηθα ἴο δπάυτγα. 
Νοῖ ΟἿΪΥ 80, Ὀυΐ 11 450 βθϑσῃβ ἴο ἴδε ἴογ στδηϊθά [86 ἔδί!υσε οὗ 
[86 ῥγἹεϑίβ ἴο ζεβροπά ἴο Ὑδῆνθ ἢ 8 ἀοπηδηά5, πο τ 5ίδησΐηρ ἢϊ5 
[γοδῖβ. πῃ οοῃηθοίίοη τ] [15 ἱηςογργεϊδοῃ, 1 5 ροββίθ]ς ἴο 
εἶνα [86 Ἰαϊίογ ραγί οὗ [86 βοηΐεηοα [86 γοηάδοσίηρ “μου γου 
86 ποῖ ἰαγίην ἴἴ ἴο μεατί.᾽" ὙΤῆδί 18, [86 συγβ6 μ85 δἰγεδαν [8]16ῃ, 
δυϊΐϊ γοι Βᾶνα 8116 ἴο τεβ]136 [86 βἰριιίδοδηςς οὗ (86 ΔἸ οπ 5 
ταὶ πανα Ὀοίδ!]θη γουῦ. ΑΞ τεξοστίηρ ἴο ἴ86 ζαΐυγα, 1 υηποοοϑ- 
ΒΓ ν τερθαῖβ [πε βυρβίδησε οὗ ἴμε ὑγεοθάϊηρ ὑγοίδϑὶβ δηὰ δροάο- 
815. [{ 15, {βογείογθ, ΡγΟΌΘΌΪΥ ἄτι ἴο σηδγσίηδὶ δηηοίδίίοῃ ὃ---- 
8. Βελοϊά, 1 αν» ροὶμρ ἰο και οὗ ἐξ ανηὶ [ον γομ] Οἵ. τ 5. ,ι. “ἃ 
τοδάβ, “σεῦυκο [86 86θα ἔογ γου.᾽" Βυΐ [8158 ψοιϊὰ θὲ Ὀσίγλδυν 
8 Ρυἰϑῃτηθηΐ Ὡροη ἴΠε6 ἰδύτηςΓβ, πὰ ΟὨΪΥῪ τὨσουσῃ με πουϊὰ 

4 80 τ, Κε., δοδεῦξ, ΚυδθἌοηρδυες, Οἵ... {Η|.. 
Σ Νον., νδὸ ἢ... ἢ 80 Μειιὶ, Νον.ἕ, ϑίεν., Κ εοὶ. 



25 31 

ἴ8ε ῥγεβίβ βυῆεγ" ὙὍἘα τείθγεηςβ ἴο “8068 ἱστητηδαϊίοὶν ἴο]- 
ἰονίης τᾶ 65 ἴῃ τοδαϊηρ “ ΔΥΓῚ ἢ ΤΟΤΕ Ὀσοῦδῦ ]6. Βεβί 68 (ἢ ϊ5, 
1 85 ἴΠ6 βυρρογί οὗ [Π6 νεγϑίοῃβ. ΤΏ ὕσυγα 15 ἃ ὈοΪ]ὰ ομδ δηὰ 
5 υϑοᾶά ἴο ΟΧΡΓΘβ85 ἔοσο ΠΥ (Ὠ6 ἰάφα ἐμ8ῖ ἴΠ6 ὈΓΙΘΒΕΥ ἃγπὶ ΠοΙο- 
ἰοΐοτε βἰγεϊομβοὰ ουὶξ 'π Ὀ]οβϑίηρ ὕροὴ ἴῃ6 ρϑορὶα Ὑ11 ἰοβα 118 
ΡΟΨΕΟΓ δηὰ [41] ἴο Ὀτίηρ (ῃς ἀοϑιγοα σοβϑυ}15.7---Αμά 1 ιοἱἶ εἰγειυ 
ὄμηρ ΡΟ νοι ζα065] ΤυΒ τεηάογίηρ [Πὰς ῥγδϑίβ ὑπο θδη δηᾶ 
Ψ ΒΟ υηδῖί ἔογ [86 ἀϊϑοματῦρε οὗ (δ ΡΥ ΘΌΥ ἐπποίίοη; ο΄. ΕΖ. 415: 
ΤῊΣ ἄμμε οἵ γομν [εα5|5] ΤῊΪ5 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ δὴ ἱπίεγργοίο β σίοϑϑ. 
ΤΗΣ ἔεϑίδὶ βδουίῆοοβ ἴῃ ΒΟΠΟῸΣ οὗ Ὑδην ἢ Ὑ11}1} Ὀ6 τηδάθ ΌὈν πὶ 
[6 πη68η8 οὗ αἰΒογθϊ ἰηρ δηὰ αἰϑστδοίηρ [δὲ [1 1}]685 ρυἹεβιοοά. 
--Αμά 1] τοι! σαγγν γος σιυαγ ἤγοπι δεσίἀο ηιὶ 441 το β, “Απὰ 
ἣδ Μ{111 ΠΑΥΤῪ γοῦ ΑἸΑΥ υηΐο 11. ὃ Βυϊΐ [Π6 οἴδηρα οὗ Ρδβοῃ ἰ5 
ἴοο Δῦτυρί δηὰ ἴδε “11 5 ἴοο ἱηἀεδηϊΐα. Ἡδηςο [δἢς τεδαϊηρ οἵ 

Θ᾽, νὰ [δα ἢγβι ρούβοῃ, ταυβὲ θῈ σοῃβί ἀογρα 85 ἴῃ ογίρίηδὶ. Α58 
οοττοοῖαα, (Πα ἰοχὶ ΤὨγοδίθηβ [Π6 ῥγθϑίβ 1 τοσονδὶ ἔγοπὶ [ἢ 6 
ῬΓάβθηςα οὗ Ὑδθν ἢ, ἑ. 6. ἜΧΠ]6 ἔτοσῃ ἴδε ΒΟΙΥ οἰ δηά [86 ἴθῃ)- 
ὈΪα ψ ἢ τ ἢ {μεῖγ ἡ ΒΟ]6 116 15 θουπὰ Ὁ.---4. 454 γοι ευἱὴι 
ἔποιυ ἱπαὶ 1 Ξεμέ [ογίβ {π5 ἰαῖὶυ ὠπίο γομ] Τοῖς Κηονίοάρσε ν}}} 
οοΙ6 ἰτουρἢ {Π6ῚΓ γρδ ]βδοη [δῖ [ἢ ἰδςοὶ οὗ {Πεῖγ ἜΧῚ]6 σηθδῃ8 
[δῖ ὙΔρν ἢ 5 ΔΉΡΟΓ 885 Ὀδεη δζοιβοα δραϊηϑί ἴθ τ οἡ δοσοουηΐ 
οὗ [ΠΕ ῖῦ ἰαχῇθϑθ δηὰ ἱη6]ἤσγοησε τεραζγαάϊηρ ἴἢ6 ουἱΐζυβ ἔογ νὩ]οἢ 
[86 δὲ με ἃ τεβροηῆβιῦ]θ. ΤΏ “Ἰδνν"" τεζεστθα ἴο 15 εν θην 
[ἢ6 5816 88 ἴῃ ν. ,.- --ὁδεείηρ ἐ αὶ τι» σαφεμαμέ τῦας ἴδ 1, οὶ, δαγς 
γαλιυεῖ οἵ δοεί5] ΤῊΪΒ5 ᾿ἰηαἀ!]ςαῖοβ [Ώ6 γϑᾶβοη ἴοσ Ὑδῆν ἢ 5 Βανίηρ 
ἰαἰὰ (15 Τεβροῃβ ὉΠ ἀροη [δ6 ρηοϑιοοά. Τῆς ἰδηρσυάᾶρε υδεά 
4ῖ5ο ρευτῃ 8 ἃ ἰγδηβδίΐοῃ οὗ ἴΠ6 οἰδι5ε 85 ὄἌχργεβϑῖνα οὗ ρυγροβθ, 
νίΖ. “1 ογάοσγ [δὶ ΤΥ οονεηδηΐ τῖρῃϊ Ὀ6 ἢ [ον]. Ἢ] Βυϊ 
1 ἰ8 ἀϊῆςυϊ! ἴο ἀἴβοονογ δὴν τηϑδηΐηρ [ἴῸΓ β0ς ἢ ἃ ρυγροβο- οἰ δυ58 
ἴῃ [8158 οοηίοχί. Τῆς σοπηηοη τῃεῖοα οὗ ἐχρίδηδίίοῃ οἡ (}18 
[4515 18 ἴο 5881Υ [δὲ [δε Ὀγόρβοῖ γείεσβ ἴο ἴμε ἄδοσεε οὗ ρυῃ 3ἢῃ- 
τηδηΐ ὙΠΙΟΝ 45 σοηα [ουί ἔσοσῃ ὙδΏν ἢ δηὰ 15 ἴο ἴδκο [6 ῥΪδοθα 

9 ει Ος. ἰμιεσρεεῖ "βοο " οἱ ροκίεε ν; ἐδο ρεΐθδιῖδ δῖὸ ἴδυ5 [Πγεαϊοηοα πὶ ἢ ἢ Π]οαϑπη656. 
[80 Εν., Ἐείηϊςε, εἰ αἱ.. ΟἸδΒοῖΣ ἰμἰεγρεεὶ “ἀγολ᾽" οὗ ἴδε ββουϊάες οἵ ἴδε Ξδοσίδεὶδὶ νἱςσω, 

πιο ροτίίου δεϊοησοῦ ἴο ἴδε γείεδὶ; 8ὸ ευβδ, ἴϑορ., Νεδιὶς (ΖΑ Ὶ. ΧΧΙΧ, σς4 13.). 
ζ.ὃο ε., Νον., ἯΎι]., Μεσιΐ, ϑίεν.. 
ἐ Ὁ. Απι. 45, ἔγοπι προ Μαγιὶ που ἀεείνε {π|δ δὲ ἃ κίοδε ί(ϑοο ϑίεν. Νον. Ξ, Κοδὶ) 

Νον. αἱ αἱ. εθαμάου {δὸ διἱεωρέ ἰὸ ἱπέεσρχεὶ (δὲδ Ῥ;γδδο. 
96 0 9, Κ. ῷ, 7ε:., Ηἰ., Μδυ., νδὸ Ἡ.. 
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οἵ ἴδε οά οονοηδηΐ. Βυΐῖ 4 ἄδογοα 15 ποῖ ἃ ᾿ονϑηδῃηΐ, ΠΟΥ ἷ5 

{Π6γ6 ΔΩΥ ΓΕδ5Οη ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ, ἰη ἴῃς παίυτε οὗ [Ὠ6 ἰδησιαρα υϑοὰ, 

(Βαϊ ν.. τοΐοιβ ἴο ἃ αἰβογοηΐ {πὸ ἔγοιῃ πὶ δ πἀδα ἴο ἰῃ ν.", 

ΜΉΘ 15 ον! θην ποῖ ἴῃ ἴδς ἔπΐυτε, θὰ ἴῃ ἴῃς ραβί. ΤῊ οδμδγ- 
δοῖοσ οὗ [6 οονθηδηΐὶ σὲ Γονὶ ἴο ψὩϊοἢ ταίογοηος 15 τηδ66 15 
ἱπαϊοδίοα ἴῃ ν."ν, “Ἴμεν᾽ 8 βεσὲ θεβϑὶ δοοουηϊθα ου ἃ5 γεργεβθηῖ- 
αἰΐνα οὗ [86 Ὀυθβ! Υ οἷαββ, γαῖ μοῦ [Ώδη 85 [86 ἢδ1ὴ6 οὗ ἴῃ 50η 
οὗ 7]Δοοῦ. Τὺ 1 ΔρΡρθδγβ {μαῖ (ῃ6 ττίζεῦ (ὨΐηκΚ8 οὗἩ {86 ργθβϑίβ 
85 “50ῃ8 οὗ [,ονἱ᾽ (οἵ. 32) ἰῃ δοοογάδησε στὰ (Π6 ϑἰδηάαγα οὗ 

ῬουζοΓΟΠΟΙΏΥ, γαῖ μοῦ [ἤδη 85 “3οῃβ οἱ Ζδάοικ᾽" (ΕΖ. 4415), ΟΓ 85 

“β0η5 οὗ Αδτοη,᾽ (ῃ6 ἀοϑὶσηδίίοη οὗ Ρ (Ὡν. 8, 21}). ΤὨΪ5 ρΡοϊηῖβ 

ἴο {Π6 οτίρίη οἵ Μαϊδοῃὶ 45 ᾿γίηρ ἴῃ 186 ρεγίοα Ὀεΐογε ἴῃ δάορ- 
(ἴοη οὗ ἴῃ Ῥηεϑιν Οοάε.---ὅ. Μδὺν οουεπαη τας τοΐῥε πίρε] Α το- 
Δπττηδοη ἴοσ [86 5Ξ8Κ6 οὗ ΕἸ Ρἢ4515. Α5 υϑυδι!ν τεηἀογεά, {Π656 
ψογβ ἀγὰ οοηηδοίοα ἀἰτγοοῖν ψ]} [6 ἔτνο ΓΟ] Ὡς ἴῃ θοπλῈ ΜΨΑΥ; 
δ. ξ. “ΤΩΥ σονοηδηΐ γγὰ5 ψ ἢ μἷπὶ (τεραγάϊηνσ) 16 δῃά ρεϑᾶςε,᾽ 
ΟΥ̓ “ΤΙ οονοηδηΐ ψγ85 ὙΠ Ὠἰπὶ (α σονεπαπὶ οἵ) 116 ἀπά ρεδςε." 
Βυϊ (ἢ 5γηΐδχ οἱ βιιςἢ τοπάθγίηρβ 15 νοῦν αἰβου δηὰ [ἢς δοοθη- 
τυδίίοη οἵ 4Ηϊ 5 ἀραϊηδί {πο 1η.--- ἶε ἀπά τυεϊζαγε---Ἰ γαῦο ἰλξηε ἰο 
μὲ] ὙΔΏΜΘη {1816 Ὠἰ8 546 οὗ (ἢ6 σονοημδηῖ. Τῆς πψογά 

“ΕΠ ἀγ6᾽ τοργεβθηΐβ ἃ ΟΡ Ϊοχ οὗ ἰά 685, νΖ. ρεᾶςθ, χυϊεΐ, ὑσο- 
ἰϑοϊΐοη, δηἀ πο! ἢ. Ὑδῆνεἢ δ σΠ ἱποϊυάεά 116 δηά 411 {μδὲ 
ΤΏΔΚΕ5 16 ψόοσί ᾿νίησ. ὙΤὨῈ (δουσῃῖ δηὰ ῬὨΓΑβθοϊ ρου οἱ 1ἢ}15 
ν 86 ἰδυ5 ἴδΔΓ δἴ οποδ τθο]}} ΝῸ. 2:12: 15 (ΞΞ- ΡΒ), ψβοῦα (86 οονο- 

ηδηΐ οὗ ὙΔηνΘὮ 15 βαἰα ἴο αν Ὀδθη οϑίδ Ὁ 1596 ἃ ἢ ΡΒ ΠΟΘ ἢ Ζ, 

(ἢς βοὴ οὗ Αδοῃη. Βιυῖ (δὶ 15 ἃ ζογε βρϑοΐδ  5θα δηὰ δαάνδηςδα 
ἴοστῃ οὗ [86 (τδαϊτίοη ἤδη [15 ψ ὩΪΟἢ εχίθπαάβ (ἢ Ὁ] βϑίηρβ οἵ 
[ῃ6 οονοηδηΐ ἰπ αᾳυσδίίοη ἴο ἴπΠ6 ψΏΟ]6 ἔδυ οὗ 1,ον].--- αν, 
αμά ἐἠό [ταγεά »ι6] “Ἐδατ᾽" 5 ςο-ογάϊηδία τὴ “11 δηὰ πνοϊίατγε,᾽; 
811 ἴἤγθα Ὀαΐηρ ἰη τϑα] γ οὈ]εοῖβ οὗ “χανβ.᾽ “Ἐδδγ᾽ ἤθγα ἰβ δνὶ- 
ἀθηί!γ ποῖ ἴογτγοσ, Ὀὰΐ γαῖ Γ ΓΤανοσθηςα δηἀ ἀ)ὲ 50Γἢ 85 Κορὶ ἴῃ6 
ῥτεβδίμοοά ἴῃ ἔα 1} ορεδάϊεηςς ἴο {ΠῈ Μ1]] οἱ σοὰ 845 Ἔἐχργοβϑθά 
ἴῃ ἴδε γτίυΔ] δηὰ ἴμ6 Τόγδῃ.---ηπὰ δείογε εν παρις δ τυας οὐεν- 

τυλεϊγιεά τοΐλ αιυε] ΤῊΣ ΡΏγαβα ΤῊΥ ὨΔΠ16 7 15 ργδοίοδ! Ἐν δαυΐϊνα- 
ἰεμί ἴο “τηθ""; οἵ. τ5 1. 6.21. ὝΒε οοηΐγαβί Ὀθεΐψοθη (ἢ6 ῥχδβῖ- 
Βοοὰά [δι νγἃ8 δηά [δδΐ ψ Ὡ]Οἢ πον 15 18 θεΐηρ Ὀγουρῃί οὖ ΞΒΔΥΡΙΥ 

9 80 6. ζ. [Αὐἴδεσ, (δ]., Ὀτιθχεῖς, Κ ο., Κδὰ., Ῥγεβ.. 
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ὈΥ {πὸ ρσορμεῖ. Τὶ 15 ἀουδίι] ψβοῖθοῦ δ 15 γτεΐοστίηρ ἴο δὴν 
Ἔβρθοὶδὶ ρεογοά οἵ {πε ραβϑί. 11 18 ὑσγοθδθὶν Ὀυΐϊ δηοῖμοῦ οᾶ56 οἱ 
πα βου τοϊηδίο ρ]ογ βοδίίοη οἵ (6 ρμαϑί 8ἃ5 ςοτῃραγϑὰ στ (ἢ Ργοϑ- 
οηΐ. ΤΕ ῥσορδεῖ γθο8}}5 ψ ἢ τη θἰδησῃον τερτοῖ “ἴδε ροοά οἷὰ 
ἔτ ε5."--Θ. Τγνε ἐησίγμοίοη τῦας ἐπ πὶς νιον απ ῥεγυογεὶίν τῦας 
πο Ιομμὰ μῤοη δὶς 15] ἵν 6. ἮῈ ͵ἃ5 ὑτοοῦ δραϊηβί Ὀυροσν δηά 
ςοτυροῃ; ο΄. Ὠῖ. 225: δ ρανε ἴπ6 ογδοὶθ οἱ Ὑδ ἢ 85 ἢ6 
Τεςσαίνοα 1, ρίνίηρ υβέιςε ἴο [Π6 Ορργεϑβθα δηά πηρίϊηρ οι ρεδη- 

8165 ἴο ἴπ6 Ὄρργεβϑοσ. Βυΐ ποῦν ἴδε Ἰυαρτηθηΐβ οὗ [86 ῥτίθϑαν 
οουτίβ ἀγὰ Ὀουρμί δηὰ 5014; οἵ. ΜΙ. 2:1. ΤΠ τοηάογηρ “αν οὗ 
{8 [4115 ἴο τοργθϑοηΐ δύρῃϊ ἰἢς Ηδθτον ἰάΐοτῃ (Ὁ. 1.). ΤΒΘ 

ψογαὰ “ἸηβίΓυ ΠΟ" ΠΟΓΟ ΓΟΙογβ ΠΟΙ ΠΟΥ ἴο (ῃς Μοβδὶς [ἰδ] ΠΟΙ 
ἴο ΔΩΥ͂ δὺς δρβίγδοϊ δηὰ ἱπάδβηϊμε [Ὠΐηρ 85 ἴῃ6 ῥγηοῖρὶς οἱ 
ἰτὰῖἢ. Τί 15 σῖμοῦ {Π6 βρϑείῆς ἀδοϊβίοη οἱ ἰῃ6 ῥγίεβίῖ, ρίνϑ ἴῃ 

᾿Ά565 [δὶ τ γῈ δρρεϑαϊθα (Ὠγουρῃ Ηἷπὶ ἴο Ὑδν ἢ, ἴῃς ΒηΔ] δΓ- 
Ὀζίας; ο΄. .. τη δ. 1011.--]ὦκπ ῥόασε αμπά μῤτὶρδέποδ5, ἀξ τυαϊκοά 
τοῖς ηιο] Τὸ “γα}κ ἢ Οοά᾽" 15 ἴο ψογϑῃΐρ αοά. Τὶ ἱπρ]165 
᾿ἰνίηρ ἰη [}} δοοοτὰ ψἱ (ἢ (ἢς ἀϊνίης ψ1}} ἀηὰ ἀξηοίοβ ἃ πηοσα ἱἰπίϊ- 

τηαῖο {6 ] ον ϑῃρ ἢ Οοα [Ώ8Δη ἴῃαΐὶ οἜχργεβθοα Ὁγ ἴῃς ποτα 
ΟΟΙΤΏΟΙ ΡΉΓΑΘῈ “ψα}κ δἰζογ᾽"; οὐ. 1. 819 1,44 76. γ9 2 Κα. 238 
Ἦο. 1119, Τί 15 υϑοὰ οἵ Εποςῖὶ (Οῃ. ς33: 32) δηά Νοδὴ (Οη. 69), 

δηὰ οὗ πο οἴδεῖβ. ΤὮΘ ἴοστῃ “Ῥεδοθ᾽" ἱπάϊ!ςαίοβ (6 {τη} 
δηἀ ΒΑΓΙΊΟΙΥ Οχίβίϊηρ θεΐσψεοη αοἀ δηά ἢΪ5 ορεάϊεηϊ δηὰ ἰογαὶ 
ῬΠοβιμβοοά. Τῆς “ρτρῃίη 655 τηθϑηΐ 15 {Π6 τενεῖβα οὗ (ἢς ““Ρεῖ- 
ψεΓϑὶ γ᾽ ᾿υδῖ πηιοη!οηθά; 1ἰ 15 Δ ὑΠ5 ΜΟΥ ΩΡ τογὰ] ἱηίορτιῖγ.-- 
Αμά νιαην ἀϊά ἦξ ἵμγη [γοηὶ ἱπίφμί)] ΟἹ. Ὧν. 128, ἤσογα στεαῖ 
Τογαγα ἰθ ὑγοπ βοά ἴἢοθῈ ῆΟ “(Ὁ ΠΊΔῊΥ ἴο τὶρῃϊθουβη655.᾽" 
Ιη [15 βἰδίοπιθηΐ, (ἢ ῥ᾽] οϑΒοοά 15 σοηςεϊνοά οἵ 85 χης ἢ ΠΊΟΓΕ 
[88η ἃ ὈΟΟΥῪ οὗ τηθη ϑεΐ ίογ ἴῃς ὀχαςΐ ρεγίοσσηδηςς οἵ ἴῃς τίΐαδὶ, 

ΟΥ̓ 85 ἼΘη ἰχουρἢ ΒΟ [Π6 ψ}}}} οὗ σοά 15 τπηδάδ Κηοννῃ ἃ5 π165- 
Βᾶ965 8.6 ἰΥδηβϑη θα (του ἢ ἃ ἰοἰορῆοηθ. [Ιἰ 185 ταῖοῦ δῃ 
ΔΦΘΏΟΥ ἐπαονγεα σ] ἢ στεδί ροβϑ ὈΪΠΠ0165 85 ἃ ροϑίζἷνα ἔοσοθ [ου 
ἰηδίγυςἤοη δηὰ τοργοοῦ ἴῃ σὶρ ςθουβη685.---Ἴ. Σὸν ἰδδ ἰδ οἵ α 
ῥγίεσί σλομία ἰγεασμγα ἀηοιυϊοάροεὶ Ἡδανίην Ξἰαἰοα (6 ηδίυτγα οἵ 
(86 ΡΓΠΘΒΕΥ ϑογνίοα οησα γεηάεγοα ὈΥ ἴΠ6 ἔουΊοΓ ῥτ]εβι ῃοοά, (ες 
τ εΥ Ὀείοτε ἰαἰκίηρ ὑὉρ αἰτοςῖῦν [ἢ6 οοηίγαβὶ δἴογάβα Όγ {Π6 
Ῥγοβϑίῃοοά οἵ ΠΪ5 οὐγῃ {{Π165 5ἴορϑβ [οσ ἃ τῃηοπηθηΐ ἰο 5δ8Ὺ (δι ψνῃδῖ 
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δὰ οὔζοβ θθθὴ ἄοπα νγὰϑ Ὀπΐ [6 ῬΤΟΡΟΥ ἔυποίίοη οὗ ἃ ρῥγίεϑβί. 
ΤΒΘΓα νν8 ποίηρ' ΔΌΠΟΙΤΩΔΙ ΟΥ Ἔχ  γδογα Δ ΥῪ ἴῃ ἴῃ6 ροσίοπηῃδηςς; 
[ες ΡηΠοβίμοοα μδά δυΐ ἄοης 18 ἀυῖγ. ““Κπον]οαρο᾽ 5 πονβοσε 
εἶδα τῃηθηςοηθα ἱῃ Μαϊδοῃὶ. Ενάεηον ἰξ σοπηοῖοθβ βοιμοι ΐηρ 
ΤΏΟΓΟ ἴθ 8η ΙΏΘΓΘ ᾿ἸΘΔΙΓΠΪηΡ, ΟΥ ἴἢ6 Ῥοββθββίοη οὗ ἃ 1838 οἱ ἰδεῖ, 
ΠΟ ΕΝΟΙ στοαί. Τὶ 15 Βεε Ὀγδοῦο δ! ν Ιἀδηςοαὶ τ ἢ (δαὶ τυϊβάοιῃ 
[86 Ὀερίπηΐηρ οὗ ψΠ]ΟΣ ἰ5 ἴῃς “ἔδαγ οἵ (ἢ Ι,οτὰ.᾽ [1 ἰβ υϑοά ἴῃ ἃ 
ΒΓ] 56η586 ἴῃ Ηο. 4': 5 656. Οη [δε 4518 οἱ [Π6 οσούυστοηςα οἵ 
(158 ψοτγά, α. Α. δια ἐπΈ {68 [86 οἷα βοςοϊίοη “1ἢς ῥσίοϑί- 
Βοοά οἱ Κπονοαρε,᾽ δηὰ νυτῖϊοβ ἰογοοία! ψογάβ σοηςογηίΐηρσ (δε 
ΠΟΟΘΒΒΙΓΥ οὗ δη ἱπίθ]δοίυδὶ ἰγρα οἱ τηϊηϊβίουβ. ΤῸ 85 8}} 1815 
15, 1 15 Ββασγαάϊν [ῃ6 (πουρηΐ οὗ {μ18 ργορμαῖ. [ηςο]θοῖυ4115π| δηὰ 
ΒΟΔΙΓΟΣ ἴοῦ ἔγαῖῃ ἴῃ (ῃ6 ἀρϑίγαοϊ ψεσα οιϊβἰάς [Π6 ρᾷ]6 οὗ ἢἰ5 

ἰηΐεγεϑί, ΗΙἴ5 σοῃοοτη ψγὰ8 ὙΠΟΪΥ ὙΠ ΐη ἰδὲ βεϊὰ οὗ ρῥγδςίίοδὶ 
ΤΕ Ισίοη δηα πλογα] γ.-- πα ἱμοίγμοϊίοη σπομία ἐδεν δεεῖ αἱ εὶς 
πο] ΤῈ ψογὰ ““ἰπδίσυςεοη᾽᾽ ἱποϊἀ65 (ες ογδοὶο οὗ Ὑδηνθἢ 
88 ἴῃ ν. δ, πὰ 4150 (86 ἰδδοῃηρ 85 ἴο [86 οοττοοΐ ἀἰβοῆαγρα οὗ 

ΓΔ] 15[1|ς ΘΟ] ΔΈ ΟΠΒ. ---Ὴν ἐδῈ Ἡμ6 5 667 οἵἩ Υαἰιυεΐ οἵ Ποϑδίξ ἐδ 

ἠο] Α5 ἴδε βροκοϑηγδη οὗ Ὑδῆνθῃ, ρθΟρΪῈ μάνα ἃ τρῃΐ ἴο Ἔχρϑοῖ 
(ἢ δηὰ )υπίϊος ἔγοῃι πε ὑρηεϑὶ. ἰδ Ὠξυ] 685 ἴο δυςῇ ἃ το- 
ΒΡΟΙΒΙΌΙΠΕΥ 15 ἃ στηοβί μείηουβ οὔθηςθ. ΤῊΪ5 15 ἴΠ6 ΟἿΪΥ ο856 ἰῃ 
ψ ῖοἢ (015 {Π||6 18 ἀρρὶ θα ἴἰο [86 ῥὑγίθεδξ. Ιῃ δῦ! οῦ τί ὴρβ ἴἰ 
ἀοϑίρηαίοβ [Π6 δηροὶ βδεηΐ Όν Ὑδῦν ἢ ἴο σοϊμηπ)υηϊοδία ἢΐ8 ψ]]}} 
ἴο πιθῃ; ΖΦ. ρ. ὅση. 167 δ- Νυ. 2223 5. Τυ. ς-53 1,125. ΑΡΡΔΙΘΒΙΪΥ, 
16 οἰαἰπι 15 ἰμΠαὶ Ὑδην ἢ ΠΟ Οὔςδ ΒΡΟΚΟ ἴο 8 ρΡεορὶθ [σγουρὰ 
ἃ ϑ06 οἶδ! ν ἀρροϊηϊθα δῆρεὶ ΠΟῪ [8ᾶ5 σβοβθη ἴδε ῥγεβίῃοοα ἴο 
Ρεγίογαι (μα ἰυηςοη. ΤῊΪ5 15 ἃ σοῃοθρίϊοῃ οὗ [ῃ6 ἱτηρογίϑησε 
δηὰ αἰρηλ οὗ [6 ῥυἱοϑιῃοοά [μαΐ 15 υῃϑυγραϑβαα, ἢ 1 θα ἐνθη 
Θαυ8}16 4, εἰβεμοῦε ἴῃ [με ΟἹὰ Τεβίδιηθηϊ. Τί τοηάογβ (ῃ6 ποσκ 
οὗ [6 Ργορποῖ βυρεγῆυουβΒ. ὙΤΒΕ ῥγεϑίν Τόγδῇ ἰθαᾶνεβ ΠΟ ΓΟΟΠῚ 
ΟΥ Πρρά ὄἽνϑῃ ἴῸγ δηροὶὶς ἰθδοῆεγβ. Οἵ. Ηρ. 115, σεῦ (86 Επ|ε 
“Δηροὶ οὗ ὙΔην Θ᾽ 15 Δρρ θὰ ἴο ἃ ὑγορβεῖ, νὶΖ. Ηδργαὶ Ὠἰτηϑοὶί. 
Τῆς ντῖζοῦ ΠΟῪ ῥτγοοθθαάβ ἴο 580 Ποῖν ἴδ ἴπῸ ῥγὶεβίῃοοα ἢδ5 
[4116 ἔγοσα (ηῖ8 Βίρῃ ἰά64].---8. Βμέ γοι μαῦε ἱμγημεά αδἰάς [Ὑ05Ὶὶ 
ἐδια τυα.}] ἰ. 6. ἴῃς νὰν οἱ Ὑδέμπει; ο΄. Εχ. 325 Ἀϊ. οἷξ 16 1138. 415 
Τα. 2111 8. 1230{..-- -Υοις μαῦε σαμδοά ἡπ0Ήν ἰ0 οἰμηεδς ΟἹ σσοομηξ οἵ 

ἐλε ἱμοίγμοίίοη] ΤῊΝ ῥτίοϑίβ ῃᾶνε ρεγνεσίθα [Π6 ογϑοῖὶα οἱ Ὑδηνθὰ 
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84 90 οδυϑεα οἴξλησε ἴο ἴΠο86 ψγῆὴοῸ πᾶν Ὀδθη 108 ττοηροά. 
ΤΠ ρηθβίν Τόγδῃ τ οἢ 5μουϊὰ συϊάς πγδη ἴῃ ἐπε νὰν οὗ Υδαν ἢ 
85 Ὀδδη 850 υϑεὰ 85 ἴο ἴυγη [86 ηὶ ΔΎΔΥ τοῦ Ὑδῦν η. 1 (88 
Ρτίεβὶ οὗ σοά Ὀδ6 υμέαϊτζι!, 1᾿ 15 ἱηονιδθ!6 [δ841 ἴῃ6 οομπητηοη 
ῬΦΟΡΪΘ ἰοβα ἐδ ἢ ἢοΐ ΟἿἹΥῪ ἴῃ 186 ῥγίεϑῖ, Ὀυΐ 8150 ἰὴ ἢἷ8 σοα.--- 
Κομ δαῦε υἱοϊαϊεά ἐδ σουεπαμὲ οὐ 1, ευὶ, ξαγς γαλιυεᾷ οἵ πο55] ΟἹ. 
νν. “5, ΤΠ ῥγοβϑίβ ἢᾶνο [4116 α ἴο 18] {ΠΕ ὶγ ραγί οὗ [86 οονθηδηῖ; 
ἴεν Βαανα Ὀσοκεδὴ {π6ῖΓ ὑσοιΐβε; [ΠΕΥ πᾶνα Ὀδθη ἴδ]56 ἴο {86 }γ 
νον8.---ϑ. 454 50] δανε τ»ιαας γοι ἀεεῤῥίδεά απὰ ἰσιν δείογε αἱ ἐξέ 
}εοῤἰο] ΤῊ Ϊ5 15 Ὑδα ἢ 5 Ρυῃβῃτηδηῖ οὗ [Π6 ῥγοβί μβοοα ἴον 118 
[Αἰ ΤΏ] 6ββηθ88. ΤΏ νογβίοηβ σεϑα “ρεορὶθβϑ᾽"; Ὀυΐϊ (ἢ]5 ἱηνοῖνοβ 
τηδκίηρ ἴῃ Ργορδεῖ δα άγοβϑβ ἴῃς πδίίοῃ δηά σγείοσ ἴο (86 8] 6 η 
ἰοσίυηθβ οὗ ̓ ]υἀΔῃ. ὙΠα δπίγε οοηϊοχί τοαυΐγεβ (δι 6 Δα Γε88 
Ὀὲ ἴο (δ6 ρῥγδβίμῃοοά δῃὰ [6 τεΐογεηος ἴο {86 1οβ8 οἱ ργεϑίϊψε 
ψ ἢ [06 ΡΘΟΡΙῈ τ Βοἢ 1 [458 ΔΙγεδαν βυβογεα.---πασημμοἷς α5 γοιε 
αγέ μοὶ ἀεερίμρ ΗΠ ιυᾶγ5, δμῖ αγὸ 5ποιυΐμρ ῥαγέαϊ ἐγ ἐμγομρῆ ἐξέ 
ογαοεὶ ὙΔΆΜΘὮ 18 ἃ τὶρῃίθουβ σοά, ἀἰδρεηβίην Ἰυδέίοα σψιπουῖ 
δα οὔ ἔδνουσ; ς΄. 2 (ἢ. τοῦ. Το ῥγεβίβ, ἰη [δι [ΠΟῪ Δ|1ὁἿν (ΒΕΓ 
ἀεοϊβἰοηβ ἴο Ὀ6 ἰπηδυσηςοα ΌὈΥ σοηβίογαίϊοῃβ οὗ ρ]δοα δῃηὰ βοῦεζ, 
ΟΥ ὄἄνθὴ ὉΥ χὶβ δηὰ Ὀγῖρεβ, δὲ ποῖ αἰ κίηρ ἴῃ Ὑ δ ἢ 8 δ γ5; 
ς΄. Ηο. 149 Ῥ5. 1451, Βεβἰά65 [ῃ15, [86 οσοπηΐνδηςς οὗ [6 ῥγἹδϑίβ 
γ} [86 Κη οὗ ἀδοεῖῖ ἐχροβοα ἴῃ 15 16 15 ἀου Ὀ11688 ἱποϊυἀθὰ ἴῃ 
(86 οδαῦρο ΠοΓα. 

Τῆς ἰπίορτίν οἱ 16-2᾽ Ὧ88 δὴ βουίουϑν οδ θα ἴῃ χυσϑίΐοῃ δὲ ΟὨΪ 
οὔς ροΐπῖ. Βδὅξ., (ο ον ὃν Μασιὶ, δεν. δηὰ Νον.Κ, νουϊὰ ομηῖὶ 27 88 
8ῃ ἱπίεσροϊδίίοη. Τῆς στουπάϑ Δ] ερεὰ ἰῃ βυρροτί οἵ [ἢ|}8 οοηπϊοπίΐοη ΓΘ 
(1) ἰμδῖ ν. 7 ἀ0}}95 ἴῃ 5ῃᾶγρ οοηῖγαβι θεΐπτεθη ν. ὃ δηά ν. " ΌΥ βϑορδγδιΐησ 
το; (2) (πδὲ ἰδ ἰ8 βιιρεγῆυοιβ αϊεσ ν."; (3) ἰδὲ ὙΔΏν ΟΝ ͵ἰ8 ΠοΓα 
βρόΐκοϑη οἵ, ογοδβ ἰῃ νν. 4" 86 8 Ὠϊτη56}{ [Π6 ΞΘρδδκογ; δηά (4) ἰδὲ ἴῃς 
οοποερίίοῃ οὗ ἴῃς "ν Ἴκγο ἰ8 ἀἰθετεπὶ Ποῖα ἔγοπι ἴπδὶ τεργεβεηϊοα εἶβο- 
ΤΒετα ἰῃ ἴῃς Ὀοοῖκ, ἐ. ζ. 2. Βυϊ ν. 7 5. ἰῃ οἶοβα σοηποςοίίοῃ τὰ (ἢς 
τυουρῆς οὗ ν.' δηᾶ τἢς οοηίγαβὶ Ὀεΐνοοη ν. 7 δηά ν. " βιιοιβ γεϊδιί νον 
π||6 ΌῪ οοπρασγίβοη στ ἰδὲ Ὀεΐ θη ν." δηᾶ ν.". Μογοονοσ, ἴμοσα 
5. ἃ αἶγες οοηποοιίοη ες ΘΘΏ ν. 7 δηὰ ν. ", (ἢ Ἰαϊίοσς ροϊπίϊης οὐ (πδὲ 
ἴδε ῥγίεβίβ ὧο ᾿υβὲ ἴῃς ορροβίϊε οὗ ἴἰδὶ νοὶ Ὧ88 Ὀδδη βίδα 85 {πεῖν 
ἄυῖγ ἰῃ τὰς ἴοτιμοσ. [ἰ 8 πο ὑυποοχηοη [μην ἴοσ ἃ ργορδεῖ ἴο ἰηΐο- 
ταΐησίο βἰδιθιηθηΐβ ἰῃ τῆς (μἰγὰ ρούϑοὴ τὴ ἢ ἴμοθὲ ἴῃ τῆς ἢγϑὶ ρεγϑοῃ, 
ὙΠΘΏ Ὠδ ἰ5 βροακίηρσ ἰη ἴῃς Ὡδηης οἱ ὙΔΏΝΕΘΝ; Ὁ. 16 1. 485. ΤΊ 58 αυΐϊϊε 
ἔσυς ἴδαὶ ἴῃς τερτεβεηίδιίοη οἵ ἴῃς ῥτιεβι μοοά 88 ἰϊϑεϊξ ἴῃς "ν ἼκῦῸ 15 
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ποῖ ἰουηὰ εἰϑενογε ἴῃ Μαὶ.; Ὀὰὲ πεῖ ΠῈν 15 ἰξ ἰουπμὰ δηγνογε οἶϑα ἴῃ 
ἴ)ς ΟἿ... [1 5 ἃ οοποερίίϊου οἱ ἰδ6 ῥτγοβίῃοοά να ςἢ ἰ5, ἴο βὰν (ἢ ἰοδϑῖ, 

85 ΘΑ 51} ΧΡ] ΙοΔ0]6 ὕροῦ ἴδ6 1ἰρ5 οὗ (6 δυίΐίδογ οἱ Μαὶ. δ5 ἰξ σουϊὰ θὲ 
οΟμηΐης ἰσοπὶ ΔὴΥ Οδοσ βοιῖοθ. Ηἰ5 ἰσζῇ τερασζὰ ίογ ἴῃς ρτγιεϑιῃοοά 85 
8 ἱηνδ 80 6 ἱματίου 8 Βυ ΠΟΙ ΘΠ Εν τε }} δἰτεβιθὰ Ὀγ 86 ἱπάϊσπδιοη 
[δαὶ 5:15 ἷπὶ 88 ὃς οοηίετηρίδίοβ (ἢς ἱπα! βογθηςα δηᾶ αἰβογα!ν οἱ 
ἴῃς ρῥτίοβιῃοοά οἱ 8ἷϑ ονῃ ἄαγ. Ἡδηςς, ἴῃς ς836 δϑφαϊηβὶ 27 ϑδεσῃϑβ ἴοο 
ΟΔΚ ἴο ΟΔΙΓΤῪ Τοηνὶο(ίοη. 

15. 123] Πηρί. ὀχργαβϑίησ συβίοηαγυ δοίΐοῃ; τοΐ ἃ }ιι55ῖνε Ξ-- “ ΞΒουϊὰ 
Βοπουγ᾽" (οογμέγα ἸΚὅ., εἰ αἰ.).---2κ] Ἐά. ν3ν, ἃ ἢ Ἄ 6189. ἘΊ.; 90 Βα., 
ΗΔ]., Νον.Κ.---2}»} Ααἀὰᾷ κ᾿", τ ν᾽ «. .« ΗΡ, 22, 36, ςτι, 62, 68, 86 πις., 

ζ, Ετὰ., Αττῃ.; 90 6γ., Οοσίῖ, ϑιηδηὰ, Υε., Νον., Ματγιὶ, ϑδῖον., Βυ., Ὀσ., 

Οτγ., νδη Η,., Ηαὶ., θυ ἔτο. -πθ)κ] Οὐ. [01]. Ὀλσῖκ; ρΡ]. οἱ τρδ)εβίν; ς΄. 
σε8. πεῖ. οὗ. αἰϑο ὅση. 30" 4259 Ὠϊ. 1οἱΐ 2 5. 11 15. το’ Ηο. 1215 ΡΞ. 
1363.---)} Ῥαυβαὶ ἴοσται; Οε8. ᾿ὶ 33..---22Ὁ} ὦ ὑμεῖς, ἴῃ ἀρροβίοη τι ἢ 
ἴο}1. “Ῥτεβϑίβ.᾽᾿-- Ὁ 0 Ν}} Ποδ5 ποῖ σομίΐηια "ὯΦ᾽ "12, 'ὴ ἴ6 56ῆ536 “γοὺ 
ΨὮο ἀεδρίβε ΩΥ Ὥδὴδ δηά 58γν", Ὀυΐϊ ἰηϊτγοάμυςεβ [6 ῥχίοβίβ᾽ αυξϑίίοι, 
“γεῖ γε 580,᾽ οἷς..---Ἴ. Ὁ59.20}}] ΟΓ. (668. "τι 5. οἡ οπλββίοῃ οἱ 5βυδ)εςῖ. 
Ἑαυΐναϊεηῖΐς ἴο δῃ ὀχρίδηδίοσυ εἶδυϑα ἢ ἭΝ “Ὁ “ἴῃ (δαὶ γε; εἰς..-- 
Ὁ] ὉΝΣ “ ὉΡ) ἴῃ [86 Ἰαίε πυτίτἰησβ, 6. Ζ. 15. ςοὐ ΕΖι. 25.--Ὁγ ον] 
ΦδΒπξ. καὶ εἴπατε, οτἱ σ᾽ Π4}}ν ἀπο οὔοἰι5.---Ἴ 2] ἘΔ. Ὁ ), τ ὦ 
ἡλισγήσαμεν αὐτούς δΔηὰ ἴδ, 50 Οτ., Τοῖτεν, Μασγιΐ, νδῃ Η., Νον.Κ, 

Ῥυ το. Κοηϊ.-τὔι})} ΒΑ ἡλισγημένη. ΦΝΟΥ͂ Ἠεϊά. ξουδενωμένη; 50 ΗΡ. 

22, 36, 42, 49, 51, 95, 130, 185, 1ο8, 233, 238, 240, 311 δΔηὰ ΘῈ ([δο. 
Απη.. ἘΣ δοπεάίεία.---αὐῇ ΟΒΥ δα 5, καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα ἐξουδενώσατε:; 

80 Ὦ, Αττὰ.. ΟΝ --ὖ βρώματα ἐξουδένωνται, (ὍΛΟ Ηεϊά. ἩΡ, 26, 536, 40, 40, 
70, 86 τηζ., 1Ιού, 198, 233 δηὰ 678... βρώματα ἐξουδενώμενα. ΘῊΉ τῃαλῖῖκς 

ἴ.6 δἀάϊκίοη τὰ δὴ ονεῖϊυβ. ογ. ὄχρ δἰ ἰξ 88 Ὀοστονθα ἔγοχι 113.-- 
8. πἰῦπι πΌρ , 9] Απαγίηγουβ, θεοδυβα ΒΟ ἱπάοβηϊίϊε, νἱζΖ. ““65} 

Ὀἰηὰ,᾽ εἰς..---Ἴῦ ποῦ] ΤῊ 58 οἴ οἶα] Ῥσοῦδῦν γα ἃ [ονν, ἰΒουφὰ ἰξ 5 ὈῪ 
ΠΟ πιοΔη8 (ογίδίϊη. Τῃδ ΟὨΪΥ ῥούβϑοηβϑ ὉΥῪ ποπὶ τὰ πον ἴῃς 112}]ς 

κ ονογηοῦ οἱ Τυδῃ᾽ ἴο ἢᾶνο Ὀδεη Ὀογηθ δγὲ Ζεγυρρθαθεὶ (Ης. στ 
25.::.), Ν ΒΟ Δἢ (ΝΟ. ς..16. 7.236) δΔηὰ Βαροδς (ϑδοῆδιι 8 ΕἸἊερῃδηϊίης 
Ῥαργτὶ, 1, τ; 1,29). Τμαὶ Νεβοηλδῃ δα δα βενεγαὶ ργεάεοθϑθοσβ 

5 δας οογίδίη Ὁ Νά. ς".«. Ἠς Βἰπη561{ 5665 ἰο ανς δεϊά ἃ βϑοιηθνῆδι 
Ἔχοθρίίοηδὶ ροβιζίοη, θείῃ ἀεϑίριαιθα 88 “ξΌΟνΌσΏΟΣ ἡ [υἀΔῈ" δηὰ 

βΒανίης Ὀδθη δρροϊηιεὰ ἴοσ ἃ ἀεδηΐϊίϊε ρεγοὰ (Να. 27. [1 πουϊὰ 8δεπὶ 
(δῖ δἱ Ηἷ8 ({ἶἴπιὸ [υὐδὴ τν88 πογιηδ}ν ππάογ [Ὡς 7υγϑαϊοιίοη οἱ (ἢ χον- 
ΘΓΏΟΣ οἱ ϑαιηδγία, ψ Ὡς 90 (Ὁ 85 [υδἢ 88 σοηοοτηθὰ 8 βεῖ 89:46 

ἴπ ίανουγ οὗ Νεδαυχίδῃ ψ 16 ἴἢς ᾿ἰδίῖοσ 5 ἴῃ 76γυβαὶοι. [Ι͂ἢ ἴῆς {ἰπ|6 
οἵ Βαζοδϑ (411-407 Β.6.), υὐδὴ δηα ϑαπιαγία εσα 51|8]} ἀἰβίγιςῖβ, δας ἢ 

ὑπάογ 1195 οσσῃ Ὁ, ὙὯΟ νγχἃ8 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ὑπάογ ἴῃς )υγϑαϊςτίοη οὗ ἴῃ συ ϊογ 
οὗ [δε στοδῖΐ ἔγϑηβ- ΕἸΡΉγαῖθϑ ργονίηςο (ς΄. ἘΖΕ. τς 85 Να. 27." 37).--  ἼΓ}}] 
Ἐαὰ. τχπ, τὶ Ον ς- ὁ Δ. ἪΡ. 8ό, 233, Ἀ, ὦ8ο. δηὰ Ἐ; 50 Ἶνε., Νον., 
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Μαχῖῖ, Ὁσ., Βυ., ϑίεν., νδῃ Ἡ., ἴ9ορ., θυ. Ῥτο, ΟΥ̓ ομῃ. 584..---9. δν] ὦ 
τοῦ θεοῦ ὑμῶν.---)} ΟὖΛ καὶ δεήθητε αὐτοῦ. ἴο ψὨϊοΝ ΟΝ “--Υ δἀἀ5 ἵνα 
ἐλεήσῃ ὑμᾶς (30 α|90 ΗΡ. 22,36, ςτ, 68ο. 8). Βυ. Ἰ) 2), δηὰ (Γ. ἴο [0]]. 

ὃν. Ηδὶ. Ὀρ)πῖπ, ϑῖεν. γγ)ν. Ι5ΟΡ. Ὁ} ΓΝ). --το5 Ὁ} Βα. "Ὁ ".- 
κθ"] ΟΑΛῪ .. μῦκη, 90 Ἄ, Εἰὰ., 6180. Ατη.. Βαυὶ ὦν" λήμψοντε (ΦΝ “5. «Ὁ 
“α 0μα!).---Ὁ5}] Ττεδίθα ὃν ΗἸἹ. εἰ αἱ. 45 ἃ ραγιϊἶνα 15 Ξὶ “ἾΤΟΙΩ ΠΟΙ 

γου᾽" ὃν Κε., Κόξδ. εἰ αἱ. 8ἃ8 οαυβ8ὶ Ξε “Ὃἢ γουγ δοοουηῖ"; ψ 16 
Ηὰ., ΥὙε., Νον., εἰ αἱ. τερατὰ Ὁ.»)0 Ὁ9Ὁ 85 ἃ 5}. 1} ΞΕ Γοη σοῦ οχργοββϑίοῃ 

(δῃ Ὁ53"), νὶΖ. “ν|1}} ἢ6 δοςορὶ ίδοδβ οἱ Δηγ οὗ γου᾽ ΤῊ Ϊ5 ἰδιίεσ νἱε 

8669 ἴδε δθεϑῖ.---3.)}}] Φ Ἐ --- 05.)0.---10., "Σ] ὦ -- ν», ςοηξυβίηρ Ὁ δὰ 
5; 9. τοῖς οἡ ΜΙ. τ ἴῃ 100(.. Ἐοσ οἴδογ οδ868 οἱ ἃ "Ὁ οἰδυϑὲ Ἔχργεβϑίησ 

8η ορϊίδιϊνε ἰάεα, ἀνθ ΜΠ 2 βεραγαιθα ίτγοιῃ 1158 ἱγηρί. Ὁ. ἱπιογνοηΐης 

ψογάς, ν. 15. 425 Ῥ5. 1τογ" [6. οἱ" Ηο. 1419 Ῥᾳ. 80,5 10. 1315 41; ς(. 

Ὁ 68. ὃ τοῖ..---Ὁ22}}] ὦ -- ἀραΐηξί γομ, σοπποοίίηρ ἰτ στ Ὅ0ν.--τ δ} ὦ 
συνκλεισθήσονται.---Υ Ἢ] ΠυΔ], ἰος ἴῃς ἔνο ἰδᾶνεβ οὗ ἴῃς ἄοοσ. Οἡ 
ἴοστα, Ὁ. (68. αὶ 83..---πῦ ἘΞ οὔ. κ᾿. --τΥν Ὁ ἘΞ ἱηοεπάαι. ΟΡΝΑ ΗΡ, 62, 
86, 147), ἀνάψεται; Ὀυὶ ΦΗεἰά. ΘῊ Ἀ, 6180. Αγτῃ., ΗΡ. 22, 26, 36, 40, 42, 
40, 51, 68, ος, Ιοό, 130, τᾶς, 228, 233, 238, 310, 311, ἀνάψατε.----γκ2.} 

Ὦ, οτα.; 50 Νον. Κ, ϑίεν..---11. Ὀγ} Οὐ δεδόξασται.--- 0] ΟΑ 1). ἰη- 
ἰογρσοῖβ 88 -- “᾿δϑδῃοίιδγυ"; ς΄. ΖῥΡ. 2:1: δηὰ Ατ. »ιαζᾶηι. Βυῖ [ἴῃς σοη- 
ἴοχὶ Ποσὸ ϑθϑῖηβ ἴο Π] ΠϊΠ αῖο βϑοιηονῃαῖ ἀρδίησι 50 γεϑιγὶςϊθα ἃ 86}986.--- 
ὍΡὉ] Ἐ ταογίβοαίμγ. (ὦ θυμίαμα. Ἰάσταηρε (ΚΒ. οὐ, Ρ. 80), ἼῦὉ; 80 

ϑίεν. (0), νδ Η., Ηδὶ., Βυ.(Ὁ). Νον. Ἴρῦῷ. Θυΐο: τεδαβ (88 δηὰ ἰῃς 

[0]]. νογὰ 88 τ γῶν. [ἐ 18 δεϊῖεγ ἰδίκεῃ 85 ἃ ργίς. ΗΌρβαδὶ "-- “"δίῦοκε 
5 τπηδάς ἴο διῖϑε," (ἤδη 858 ἃ ἅτ. πουῃ; ς΄. (68. ὃ .315,---Φ220}] Οὐχ. 85 ἃ 
εἶοββ οἡ [86 τᾶγε ἰοπτῃ “ὉΡὉ; 80 Ἶε., Νον., Μαγίί. ὦ προσάγεται, Όὦλ 
προσαγάγετε. ὦ Ἔ͵ νἸΠ 1 πι55. οἱ Κοηη., Φ2ον; 38. ΗΜ. 1530ῦ..- 
ΠΟ Π) ΕἸ. δὰὰβ. ““ἴο τὴν δοῖὶν πᾶσηθ.᾽ ἌἈ, οπλ.; 3. ΠΗΜ.. ε. 
οπ. Ὁ ὙΠῈ (Ὁ, 132 πη88. οἱ Κϑηῃ. δηὰ 2 οἱ 6 Β.; 50 Νον., [50ρ..-- ΔΚ .] 

Ἧ, οἵὰ., Βαϊ δας εἰ Ξαογί βείμηι ἀσοερίμηι πο μαδεὺο ἐκ νιαπίδμξ υεσίγὶβ. 
--12.. ».υ3] Μαγιΐ, τ)". τοῦ 28} ΤΌγγευ αυεϑιϊοηβ ἴῃς εἰσὶ οἱ "Ὁ ἴο ἃ 

Ρἶδεος ἰῃ {π|53 νεῦϑα δηά βυβρεςοῖβ οοηβι ἀογϑθ]Ὲ οοηΐυβίοη Ὀεΐνοεη νν.7 
δὰ 1; ὈυἮτο. γν)5.-πνῦ δεν. οἱ]..---- 2 12} Βα. 512)", οὐνἰης 

22) 88 αἀἰκίος., ψῖῖῃ Ὁ δηὰ ἀρραγεηῖὶν ὅ; 50 ΚΕ. (017)ς. “ὁ γε, 

ΟΑϑπι., Νον., Μαγιΐ, Οοσί, δίῖον., [5ορ., Κεηῖ. ὦ καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα 
ἐξουδένωνται ((ὅ““.. -- εγωται). ἘΒ εἰ φμοά δμεῤεγῥοη ΗΜ οομϑίεηε ῥεδέϊε ἐπί. 
ΗΔ]. "122 Ἰοχ).. Βα. "12) σπου, Πα. το. ΠΙΣΣ 2.2)... 2) Οσοιγθ. ΟὨΪΥ͂ ΒΕΓΕ 
δηὰ ἴῃ 18. ςγ1", ψἤετς Κι. γοδαβ 31) δηὰᾶ [6 ἴοχί ἰ5 ΌΥ Ὧο πιδδῃϑ ᾿ογίδίη. 

Τῆς πιεδηΐηρς τοαιϊγοὰ ἴΠοσγο ἰ5 κ {πι| (φεὐ!. οἱ τῆς 11ρ5) δῃηὰ (Παὶ ἰ8 ἴῃ 

Κεορίης στ ἴἢ6 πηοδηΐης οὗ ἴπ6 νΌ. 20), “ἴἷο μτονν.᾿" Βυῖ δὴν 5υςῇ 
τηεδηΐηρ ἰ5 ἱπαρργοργίδίε Βοζα, βίῃεςαβ {86 ρὶ (8 ἰαϊὰ ἀροὴ {πὲ ἴδ80]ς οἵ 

, “ ο88 δαγάϊν Ὀ6 βροίκδϑη οἱ 858 ἴδ ἔγυαϊς οὐ ργοάυςϊ οἱ {μὶ ἰδ ]6. Ἠδηος 

ἴδε ῥγοῦθαθη ν οὗ τῃς οτἰσίῃ οὗ (Ὡς ποτά μεγο [σου οἴτοσ.---2ν] Ἐ 
ἐμπὶ ἱρπὸ σμὶ ἐπι ἀευοταί, ἃ ἴτοας τοπάογίηρς οἱ (ἢς ίοσῃῃ ροϊηϊοα ἃς ἃ 
Ρτῖς., νίΖ. ὅν, δὴ Η. οπι. 85 ἃ 5ῖοβϑ οῃ 13)).---ἰ8., Ὁσον Ρί. σὴ 



ΜΑΤΑΓΗ͂Ι 

ὙΑΥ σοπβεουξ᾽νε οοππυΐηρ ἰἢς ἱπί. οβῖσ. Ὁ οΚ3,.--πινῦ Ὁ] "αὶ τπο; ς΄. 
φεῦ, τ ΟἈ. 155; δι, Εχ. 43; Ὀ9γ0, 15. 315; ον, 2 ΟΒ, 30); χυῖρ; διὰ 
ὉΠ, ΕΖ. 84. (Γ΄. σε8. ἢ "9. 17... (ὦ ἐκ κακοταθίας ἐστίν" ΚΠ Ὁ; 80 9 Ἐ ὦ. 
Ὗνε. οδ]εοῖβ ἴο πὉ οἡ ἴδε στουπὰ ἐμαὶ π)ξ (ὦ (Ὁ -- π)3) οδπῃοῖ ργοὸ- 
εδὰδ πρ, ψὨοδ πχυβὶ πο] ἃ ἤγβι ρἷδος ἰῃ ἴῃς βεηίεηος; δαὶ ς΄. 23ὉῸ ΠῸ “25, 

ΡΒ. 133'. Ηδὶ. πικῦῃ κῃ; ς΄. ΕΖ. 245 5...-πλρὶκ Ὀσποη] Κα, τε ἥπν, 
σι Θ 6180. Ἄ, Αἰτη., ΕἸΏ.; 80 αἷ3ο ες, δ., Κοβδηγχ., ασ., Οἰμβῦυσς, 
Νον., Μασίὶ, δίεν., 13ορ.. [ἱ 18 Ὁ ἼρῸ Ἰῷῳῃ,. Φό καὶ ἐξεφύσησα αὐτά -- 

ὉΓῚΝ γπρτι. ΟΝ ἐξεφυσήσατε. Βυ. κ Ὀ5.)γ:. Ἴδε ΗἰρΆ. οἱ πρ2 ος- 
ΟὔΣΒ ΟἿΪΥ Πεῖὰ δηὰ ἴῃ 0. 4133, [ἢ [δὲ Ομ], ἰϊ σβθϑη8 “1ἴο Ὀΐον ἱπίο᾽ 
(ος “υρομ᾽}. Ηδγε ἰδ ον ἀμ ἀδηοίοβ βοπῖα δοΐ ὄχργεϑβθῖνε οἱ σοῦ- 
τεηρὶ δηα βοογῃ, δηά ἴῃ 70. 319 βοιῃησείίης δαυϊναϊεηΐ ἰο “Ὄρργεββ᾽ 
οἵ “συ βὴ,᾽᾽ τὶ ΦῸ) 88 οὐὔ͵)εςί. [1 15 βαγάϊν ροβϑίθ]ε ἴο ἱπίεγογεῖ ἰῃς 
ΗΙΡΉ. Πεζγε δηὰ (ἢς 04] ἰῃ Ηζ. 1" ἰῃ ῥγοςίϑεϊ υ ἰῃ6 βᾶπηὸ ὰΥ. Νοσ ἰβ δὴν- 
«οΐηρσ χαϊμοὰ ὉνῪ Νον.5 ργοροβδὶ ἴο οοῃηεοΐ ἱΐ ψι ἢ γ΄ πιο, ἰῃ ὙΒΙΟἢ 
886 ἴῃς ἴοτῃι πουϊὰ 6 βοπιενῃδὶ ἱγγεζιϊαγ.---ον}} Ἐά. τι να Ἡ. 
δηὰ Ιϑο0ρ., 5,3 τὔν, Ὑῆσθα ἴῃγος δαάϊτοηδὶ ἰεϊἴοσβ δγὲ οδ θὰ ἴοσ Ὦν 
ἰδ ἕδος {δαὶ (ὃς ἵνο οο-ογάϊηδϊς τογάβ βᾶνα ἰβεω. Ὑδεὶγ ἐϊξαρ- 
ΡῬδδσγϑηοα θἴ͵χἃὰ8 οδυϑοὰ γ ἰπεὶγ οἰοϑα 5 τ] Αγ ν ἴο (ῆς ἰαϑ8ὲ ἰδϊίοσβ οἵ [86 
Ρτγεοθαϊηρ ποσὰ. ἥς., ου (Π6 δ858ῖ5 οἵ ν. δ, οοστοοῖβ ἴο ὍΣ ΓΚ; 80 αἷβο 

Νον., Μασιὶ, ϑῖον., Ηδὶ., Βυ., Κεηῖ. ΟμδΪαβ, ἰῃ Οίογημαϊες ἃ. ϑοοϊεία 

Αεϊἰαϊέοα 1|αἱ., ΧΥΧ, τη8, βυσροϑίβ. 51}) τὸ “(ὃς γουης οἱ δίγάς᾽ (Ὁ ι. 
425). Οἵ. δηὰ ΠυῬτο., ὕμ), ΤΈΣ υϑιι8] ποτὰ ἴογ ἃ (ἰῷ ἴογῃ Όγν Ὀεδϑῖβ 
ἷθ πρ (Εχ. 22291,ν. 1γ.). 2) ᾽45 ἰμεγείοσε θθεῃ ἰηϊεγργεϊθα ΌΥ βοπιὶς 

(ε. ς. Ἀοβϑθημ.) οἱ {μἱηρβ βίοϊθη σου (πεὶς τἰσῃιίυ οσεσ. Βυΐϊ ἴῃς ἵτο 
πογαὰϑβ ςο-οσγαϊπαῖς τι ἰτ τ Παῖς ἀραϊηϑὶ ΔΥ δυο ἢ 5696 ΠοΓο, 85 οε8 
αἰ3ϑοὸ ἴῃς ΤΟΥΓβροπαϊη 56 165 ἴῃ ν.3. Νδη Η. εἰΐϊεβ ἴῃ βυρροτὶ οὗ ἴδς 
τηθδηΐης ἢεῖα δάορίοδα (ἢς δηδίοσυ οἱ ἴῃς Ασ. γαξία - ““᾿Ἠὸ5 ἰη)υγε ἢ 

δηὰ 'αρεαὶ -- ἱμ)ωγοά (ΟΠ. 6), υϑοά ἴῃ βρεαδκίηρ οἱ δὴ δηΐπιαὶ. Βυῖ [696 
[ΟΓΠ18 ἃΓ6 ΔρρΙἰΘα βρϑοΐβολ!ν ἴο ἃ σᾶσπλεὶ ἡ ἢοϑ6 τ Π6γ5 ἢᾶνε Ὀδεὴ μα] δὰ 
ὃγ ἴῃς 58δΔ4]6; Ὦδηςο {π6ν [γι βἢ {{{π|6 ϑυρρογί ἴοσγ {86 τηδοδηΐηρσ “τογῃ 
ΌΥ νυ] θοαϑὶβ᾽ οἵ ""βηδίοβμβεα αὐνὰν ἔσομι σὰ ὑθεδϑίβ.᾽" Τῆς οοπίοχὶ 15 
[86 βἰγοηροϑῖ δισυμηθηΐ ἰῃ 18 Ὀεἢ414.---Ί) 5 ΓΝ ὈΛΝ2 5) ΕΑ. πτκ ἥππὶ 
ὭΠ)Ὸ, 1} ε.; 50. ΠΗ͂Μ., Βυ., 13ορ., νη Η., Ηαὶ.. ϑίεν. δηὰ Κοηξ 

οἵη. ἴδ6 ψὮΟΪς ρῆγαϑθ. Νοῦν. οὔ. 3. ὯΝ ὈΓΝ2Πι, ἃ5 ἀυς ἴο ἀϊϊζῖορ.; ψ 16 
Ματγιὶ Ἴχρίαΐηβ ἱΐ 88 ἃ τηϊβρ᾽δοβθα στηδγρῖπαὶ οοτστοςίίοη οἱ (6 σβὲ ὥσκϑην, 
ἰηϊοηάεὰ ἴο 5ονν {παῖ ἢ τὰκ βου) δὲ ἰηϑογίοα αἵζεσ 11.---14. 50] Φ ὅς 
ἣν δυνατός, ἘΞ ἀοίοσμς. ἘΠΕ Ὠδγα ἰουπά οὨἱγν ἰῃ Οη. 471} Νὰ. 2ς.8 Ἐς. 

1οςῬ», Ὀυϊ {Ππ686 ραββϑαρθθ ὙΧ] ἢ [6 Αβϑγ. δηα Ασγϑι. ιβᾶσὲ οὗ ἴῃ 581η6 
τοοῖ, πδίκα Τεγίδίη ἰδῈ σοηοσγαὶ τηδϑηΐησ “οὐπηίησ,᾽" “5. Π|0}, “ἀε- 
οοἰτ}.--ἰδῦ Βυ. οπι. 1.--Ὁ} ΟΦ καὶ εὐχὴ αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ; Ὠοπος 

σάϑιι., νυ} (80 Βυ., 15ορ.(Ὁ)); Βαϊ ὦ τὰν εδϑῖϊν θὲ ἃ γεηδεσίησ δοςοσά- 

ἴῃς ἴο 86η56. Νον.Κὶ βυργρεβίβ ἴῃς ομἱββίοη οἱ (88 ψογὰ. Βιὶ ἐξ ἰς 
Θαϑἷν δοοουηϊθα ἴοσ 898 ἃ ραζί οἱ (6 ογίρ᾽ δὶ] ἰεχὲ. ΤΏς ποσγάς "ὋΣ Φ 

ἀεῆπα 59.) δηά δὲ ἰπεηγβεῖνοβ ἰῃ (6 πδίυγε οἱ ἃ Ἑσοπαϊἰοηδὶ εἶδιϑς, οὗ 
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ΨΠΙΟὮ ὙΣ .. .. ΨῸ ὁοηβίϊ [65 [πὸ ῥτοϊδϑὶβ, δηὰ πϑι) (πε δροάοβίϑ.--- 
ΤΠ] Ῥοϊηϊοα (λι15 85 πλδϑς. (ς΄. ἴων. 225) Ὁγν Βδεγ, Οἰμβθυγ, δηὰ 

ΚιιῖιοΙ. Μδην δυο 5. ἶδγβ (6. ς. ΗΙ., Μδιυ.) ροϊηϊθα 85 ἃ ίε., νῖΖ. 
ΓΟΦῸ -ῷὸ ῦηθο, δηὰ ἰουπὰ Βοσγα ἃ σοηϊγαϑε ΜΠ Ὅ5᾽, “4 τηδ]6." Βαυϊΐ 
[ἰδ ἔοτμ. ἔοττῃ ἀοα8 ποῖ οςοιγ; ΠΟΙ ΜΟΓα ἔθιμδὶα δηΐπΊα}5 Ἔχοϊυιἀδά ἰτοιῃ 

βϑοσίῆςο ἰῃ χοηογαὶ, (δου ΠΟΥ ΜΈΓ ἢοΐ δοςορίδο!α ἰογ οεγίδίη βρεοὶᾶς 
οβετίηρβ; ς΄. ΕΣ. 12 ἴων. 18 31 4318 ς6 τό5. 4,.--)Ἴ Ὁ] ΜΔῺΥ τη58. πυὸς 
80 Ηὰ., Μασγιΐ, ϑίον..--ὖὶν δλην 2 Ν] Οἰἰοα 85 ἰαῖοσ δα ϊτίοη Ὁν Μασιὶ, 
Νον.Κ, ϑίεν..-τκ }} ὦ ἐπιφανές, Ἐ ογγὶδι1ε.----2᾽, ὍΘ Ἢ29 Ὠγὸ] δῖον. 

ΕΓ. ἴο οἰ ϊονν .)755 ἴῃ ν.", δυῖ τ 8 Βαγάϊγ ϑυ}8}0]6 ἃ8 ἃ ἀεβηϊ(ίοη οἵ 
ΣΌΣ, Δη6 [5 τπυοὶ Βεϊίεν ΨΏοΓσ ἰξ ἰ5 ἴῃ .--3)015.2}] Ἐὰ. Ὁ: 5.3, ψ ἢ 
Φ δηὰ ἰῃ ἀρτοειηθηὶ τὶτὰ [Ὠς (0]]. 5[. ἰῃ 55.; 90 Μασίΐ, Νον. Κ, Βυ., νδῃ 
Ἡ., ἴϑορ., θυ ὅτο. -- ΛΥΝ Ὀ2] Ὁ οπμγ.; 580 ΕἸἢ., Ά. γε. βιργοβϑίβ Ὁ) 
ὙΝ; 8580 Νοῦν... ΦβΑΥ (18... Ά. ΕΠ.., Ατἰτη. δα καὶ διασκεδάσω τὴν εὐλο- 
γίαν ὑμῶν καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν. ΘᾺ ρμυϊβ (5 δἀὐἀϊίοη Ὀείοτα " Ὁ2) δηὰ 

Οὔο Ϊθο98 καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν. (ΔΒ οὐε 565 [86 οηἰίγα δαάϊτίοῃ δὰ 

Ὠοῖδβ ἴῃ (ἢ τηλγρίη [15 ἀῦβθηςε ἔγοσῃ (Ὡς ΗδΘΌ.. [1 56 οσηβ ἴο 6 ἃ οἶδ 
οΆ36 οὗ νεζδοβα ὀχραῃβίοη ἴῃ .--- 3. Ἢ9)] Ἀάὰ, γ»ὺὶὶ, τὰ Ἧε.; 50 Νον,., 
Οοεὶ, Μασιὶ, Ὁσ., Βυ., ϑῖον., νδῃ Ἡ., θυ το. Κεοηι. Οὐ ὦ ἀφορίζω - 
ΣᾺ. Ἐ τογίοίαηι. Αα., Σ. ἐκιτιμῶ. ἍᾺ]. γὺ; 80 150ρ.. Ὅ92 5 υϑυδν 
ἰο]οννοὰ ΌῪ 3; δῖ ἰΔςῖκϑ8 ἱϊ Βοσα δηά ἴῃ ῬΞς. οὐ ὅ8:: ττοῖ, ΤῊΣ τηθδηΐηρ 

ἴϊ γε! 5 15 ῃοΐ 5διἰϑίδοϊογυ ἰῃ (Π]8 οοπίεχι; νυ. 5.. ΝῸΓ '5 ΔῺΥ τηδῖογιαὶ 
δἀναηΐαρο σαϊηοα ΌΥ Ἑ“πδηρίηρ ἴο »..---895] αἱ. ἱποονιηοαΐ.--- Ὁ Ἐά. 
15, 1 ὦ τὸν ὦμον͵ Ἐ ὑγαολΐμηι, λα Αᾳ.; 5ο Ηουν., Μίςδ., ΕἸἰςδοτγῃ, 

Νεν., Εν., ϑοδερρ, Ἀείηκε, Κόδ., Κα., Ἶε., Νον., Οοτί, Μαγιΐ, Ὅτσ., 

Βι., ϑῖεν., νὴ Η., ἴβορ., δυο. Κρηΐ, εἰ αἷ.. (δ. τ 5. 23, ἴογ (ῃ68 
βϑὴ6 ἤσυτε, ΗΪ. »π. ΚΙ. νο.--ΦῸ])} ἘΞ οι. Φ ἔνυστρον -- 

“βζοτηδοῦ." Αα., Σ Θ κόπρον. ἯΙ. γὰρ τὸ “Ἰοὴρ δαὶγ᾽", οἵ. ἴων. τοῦ 
211, ΤΡ ΟΥΟΌΓΒ αἶθϑο ἰῃ Εχ. 290: ἔν. 4:1: 8117 16} Νὰ. 195. [π᾿ {Π656 
ῬΑβϑαρεβ, ἴξ 8 δἰ σαγβ ᾿ἰϑιθα 85 ἃ ραγὶ οἵ ἴδῃς 5δοσγίβοϊδὶ δηΐτηδὶ τ Πὶς ἢ 
τουβὶ θὲ Ὀυτγηδά ουϊϑἰάς οὗ [6 στρ, δἰοησ ψ ἢ (ἢς “᾿5Κίη δηὰ ἤδβῃ, οἵ 
“5κίη, Π65} δηὰ Ὀ]οοά,᾽" οὔ “"βκίη, ἤδθβη, {τι ἢ-Ὀοηαβ, δπὰ ἱηναγάβ.᾽᾽ 
11 βϑεεὴβ ἴο ἤᾶνε Ὀδθῃ ἴδς ίξοδὶ σηδίζεσ ἰῃ [ἴῃς ᾿πιεβίϊμεβ, οὐ ροβϑί Υ 
(δος ᾿μἰοβίῖηθβ ποσηβοῖνεβ. ἴβορ., δαορίίης ἴα ἰδιίεσ πχοδηΐης, ἰηΐο- 
Ρτεῖβ [6 Ῥαββϑᾶρο 85 ἃ ἰἤγεδὶ ἴο τ άγαν ἴῃς 5ῃουϊάογ, Μ ΏΙΟΒ [δ5 
ΗΠΒεσγίο Ὀθθη [ἢ ῥσχίθϑι᾽β ἄιε, δηὰ ἴο φίνε ἴῃ ὀχοῆδηρσε (ἢδὶ ροτγίίοη 
οὗ [86 δηΐπιδὶ ψϊοῖ, Βεΐηρς ὑποϊδθδη, τΐσϊ ποῖ Ὀ6 δαίθη δηά νψ85, 

(Πετγείογε, οἱ ἢο ναϊυς. Οὐ. Νεϑῖς (ΖΑ. ΧΧΙΧ, το4 [.), γῆο «419 
αἰϊεπτίοα ἰο 186 ίαςϊ {πδὶ 2), “᾿Βίοτῃδοὶ,᾽ ἴῃ Ὠΐϊ. 18" 5 τεπάεγεὰ ὃν ὦ 
Θ' νυἱτ ἐχδοῖὶν (πὸ βᾶπηθ ᾿οσὰὰ8 ἃ5 ἃσὰ υϑϑα ἔογ ϑ.ο ἢεγε, δηὰ 530 ἱπίογ- 
Ρτγεῖβ {118 85 ἃ (ἤγεδϊ ἴο ἀερτγῖνε [ἢ ῥγίθβϑίβ οἵ (ἢς 5δογίβοῖαὶ 58ῃου ον 
δηἀ 5ἴοσηδοῖ ΜΕὶοΝ εγὸ δϑϑιρηθα ἴο ἴΠδπὶ ὈΥ ἴῃς Ὠευϊζεγοποπλῖὶς ἰδ 
(185). Βυϊῖ (πε ἰδηρσύυάᾶσα εἰηρίογοά ἄοεδϑ ποῖ σοῆνευ δὴν βιρροβίίοη οἵ 

ΔῊ σχοΐδηρο, ΠΟΥ 8 {π6 ἰάδδ οὗ νι Πάγανγαὶ νοῦν οἶθᾶγ ἴῃ (6 Ἔχργαββϑίοη 

ΚβρΓΕΔα ὩΡοη γουγ ίδΔς65.᾽ ὙΤὭδη, ἴοο, ἱξΐ ἴῃς βῃουϊάεος δπὰ βίομιδος 
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πη ίξάξι  ἐξιστα φρρὺς -- ἅ-ὦ κῶπαι. 

ΜΑΤΑΓΗΙ 

Μοτ τ μάγατσῃ, ΜΕΥ βδουϊὰ τἢ6 “το οὔθεῖκ5᾽ (Ὁ ι. 185) ποῖ δανὲ 
ὅοηςθ σἰτ} 1μοπλῦ---ρ Ὅ2.)0 ἢ»] Φν' οπι.; νυ. 5..--93..5] Ὁ ῥτγεῖχεβς ὃ; 

Βυ. Ὁ»9»Ὸ Ὁ2)721.--ὐῦ Ὀϑτν νϑ}}} ΔΑ. ὥγο Ὁ ΚΡ ἢ; ς΄. Θ' 1 υοἱιῇί ἰαξε 

γοιε σιυαν υυἶξ ἴ. (ὦ καὶ λήμψομαι ὑμᾶς εἰς τὸ αὐτό, Ἢ οἱ ἀϑεωνεεί Ὁὸς 

δέσμη. Τῇ οἴτοσ οἱ 48 ἰ5 ἀϊιο ἴο στοηρ ἐπι υκίοη οἱ Ἰεϊζεγα, ἀϊξίος., 
Βαρίοσγαρῆν, δηα Ἴοοπίυπίοη Ὀεΐνεοη Ν δηὰ »" ψὩὶΟδ 15 οοσθηοῃ. ΕῸΣ 

(δὲ υβᾶσο οἱ ὈΧῸ Βοζγα ἰηνοϊναά, ς΄. 76. 25 3249 Ηο. ο'. Βα. ᾿ὮΝΌ ὈΣΤΝ ΘΟ, 
οοπλίησς ἰὨγουρ ὑκΞ. Νον. ὉὗΜΝ ὈΣΌΝΦΣΟ); 80 Οοὔ. Ὀυΐΐπα 
ὈοΝΡο. Ηδὶ. ῥγοροβϑαθβ τῶν, "'συγθε᾽ ἕοσ νῦν. --ά. τγϑο) ΦΥ δα. 
διὰ κύριος, ἰῃ δρροβί(ίοη στὰ ἴῃς βυδ)εοῖ.---τν Ὁ] Βα. τρπο; δηά 
ῬυῬτο. ἡ ὑγ, Βαϊ 5υςἢ οὔδηροβ 86οπὶ βυρεγβυουβ, βἶπος ἢ -- “ἴῃ νὶεν 
οἵ ἰδ ἔαοξ μαι οσουζβ ἰῃ Εχ. 125. Ν. 1111 5. 127 1453, δῖεν. γθπν, 

80 Νον.Κ (ο΄. ΗΡ. 33.-..δ. τὴν] ἘΦ οὔ. ἴ..---οὔνψην 9.5] Ο τῆς ζωῆς 

καὶ τῆς ἐιρήνης, .ο ἘΠ. . Τῆς ἵνο που ἅγε στιοϑβὲ δδϑὶϊν πδηα]θα 85 

ρτγεβχοά οδ]εςῖβ, ψϊο ἄγα ἰδκοη ὉΡ δραΐῃ ἴῃ ἴδ6 [0]]. 5[. Ὁ .---οΣτ Νὴ 

ὦ Ἐ οτι. 5ἴ.; 90 αἷϑο τ88. 120 (Κοῆη.) δηὰ 226 (ἀβ Κ.). Ηδηοε, Εν. 
δηὰ Ἐείηϊο, Π)3Μ).--τν }}} ΤῈΘ [Ὠϊτὰ οδ͵εςὶ οὗ ἔγκν. [ΤῈ τηῖρῃϊ ροβϑίθὶ]ν 

δε οοηβίτυοα 85 ἰακίηρ ἰῃς ῥἷαδος οἵ δὴ ἰηΐ. δυβοϊυϊθ, ψὶτ ἱπίοησῖνα 
ἴοτοαο. δ ἐν φόβῳ. ΟΧῪ οτη. ἐν. Οοτὶ ργεῆχεβ ᾧ. Βιυ. δῃὰ ΝονΚ, 

ἙΝ νο. [βορ. κ οσ(). Ῥυἤτο κ᾿ ρθν, δῖαν. ργεῆχεβ "ΔΓ)).- το π}}} ὦ 
φοβεῖσθαι; Ὀυὶ (ὍΒεὺ (Υἱῶ ΜΑΟΥ δ με. Βυ. ὉΜ}; 80 Νον. Κ, θυ. 

δαΐ τῃ6 οοπίοχι τοαυΐγεβ (δῖ (18 νετγῦ 8ἴδῖε ἃ ἔδςοὶ οὗ μἰβίογυν, γαῖ μὲσ 

ἴδῃ ἃ ρυζροβὲ οσ ἃ ορεβ. Εὐγίβοιτηοσγς, Βυ.᾿5 οἴδησε ἤεγα ἱνοῖνοβ ἃ 
οδηρσα αἷϑο ἱπ (ἢ (ο]]ονίηρ νεγῦ.---π}} ὦ στελλέσθαι, πὶ ΝΣ 85 οὔ- 

Ἶοςῖ. ΤΣ γτοβοίδοῖ. Ἔ ῥανεδαί; 90 ὁ ὦ. Βυ. δἀπὰ Νον.Κ γῦν, οἵ 
γα. 5γ͵8 ἃ ίογῃῃι ἴῃ ΝΙΡΆ. ρί. ἔγοτα γτπ δηὰ πχυϑὲ ποῖ θὲ ςοπίυκοά 

ψῖῖ τῃς τοοῖ ΓΠ).---θ. ΤῸΝ] Α κοηϊεῖνε αἴξζοσ ἃ Ἵοβίσ., ψ τ (ἢς ίογος οὗ 

8}. δα]εςῖϊῖνε; 665. δ138᾽Ὁ,---ο}}} Τῦϑυ δ} ἰγϑαϊθα 85 ίεπι.; θυ Βεγα δπά 
ἷῃ ἘΖ. 28», {{τοχὶ Ὀδ οοττοςΐ, [ΚΟ 85 πιᾶ3ς.. ΑἸδγεοῆὶ (ΖΑ. ΧΥῚ, 

117) ὈΓοροβεβ ἴο ορνίαϊε με αἰ που ν ΌῪ τεδαϊηρ 7,5, ϑίηοε (ὦ υ9εὲ5 
ἀδικία ἴος Ὀοϊ τ απὰ 1} Βετο. Βιυῖΐῖ ἴμεῖα δῖα ἴοο ἸΏΔΩΥ οδ965 οἵ 
βἰ παν ἱγτοσιϊαγ ν ἴοσ βυβρίοΐοη οἱ {με ἰεχὶ ἴο Ὀ6 }υ51164}0}]6 στο; ς΄. 
Κό. 118} πὲ ἀ [οσ ἃ [15ῖ οἵ {ῆθτὰ.---ο 93] ἘΣ ἐπ ρας ἰπιρμαε.--- νι 3 ἡ 
4, κατευθύνων.---Ἴ. γ᾽ ] Α ροϊδηικίαϊ! ἱπιρί. ἐχργεβϑὶησ οδ]σζαϊίοη; 

Ὁ α8. ὃ᾽ 161 :,.ὄ.8. ὉΓΠΟ] Νον.Κ βυρροϑῖίβ "τν, οσ ἴ8δὶ βοῆς πογὰ [88 
Βϑοθη οχἰτἰοα ἔγοπι Ὀείοτο ’Φ. Βυϊ (ἢΐ8 15 ἃ σταϊυϊΐοιβ βυσροκίίοῃ, βίπος 
18 δϑγηάεῖςς βἰγυςίυγε 8 658} |5ῃ6ὰ Ὀγ τὰς ἑογεχοίηρ Ὁ.5:32..---9.. 535 
Ὁ»5] ὦ Ἐ ὦ ρ].; 50 12 τη88. οὗ Κεῆῃ. δηὰ 14 οἱ ἐς Ε.. ἢ ἤεγὲε ἀεηοῖεβ 
ἴῃς ἀροηΐ, δίϊαοσ ἴῃς ρ8533. Ὁ).12), ἃ οοηβίγυςζΐοῃ ἴο ψὨϊο 86 δα)οςῖῖνε 
ἣφ δα)υβῖ8 ἰ(ϑε} 1 βδϑῖϊν.---.)}}} ΤΌΤΕ 2,5; 80 Μασγιὶ, Ὁσ. (Ὁ), ϑίεν., 

Νον.Κ, Κοηὶ. ΤῊΪΐβ γίοϊἀ8 ἴῃ6 5βεθῆβε, ""ὯΟΣΥ γεβρϑοϊΐης πιο᾽" (σοί. 
ὙΔΆνΘὮ). Βυῖ Ὅ5)0 5) ἰδ αἰγγαγβ υϑοὰ οἱ [86 δεῖ οἵ διἐἐϊυδ οἵ ομσ ἴῃ 

δυϊ δογίΥ ἰονγαγὰ δὴ ἰηίογίοτ ΟΥ ΒΡ ἰδηῖ. Τὶ ἰβ Πονὸσ τὸ ““θεΞῖονΥ 

ὨΟΠΟΟΣΓ ὉΡΟΠ᾽" (8 ϑιιροσγίογ) 85 118 τεδάϊησ ψουϊὰ γοαυΐγο. 



δ 4. ΥΑΗΜΨΕΗΘ ΡΕΟΤΕΘΤ ΑΟΑΙΝΘΤ ὈΙΝΟΚΟΕ ΑΝῸ 

ἘΕΜΑΕΒΕΙ͂ΑΟΕ ΨΊΤΗ ΤΙΡΟΙΑΤΈΕΈΟΌΚ ΨΟΜΕΝ (219:19. 

ΤὨ15 Ὧ458 Ὀδοη τσ ςο4]1εἀ [Π6 πιοβὶ ἰδῆς βεςϊίοη οὗ [86 
Βοοῖκ οὗ Μαίδοῃι. 115 αἰ ῆου 1658 ἀο ποῖ, μοσανοσ, οὔβουσγα [ἢ 6 

ΦΘΏΘΣΑΙ οουγθε οἱ (μΠ6 [Πουρῃΐϊ. ΤῊΣ ῥσόρῃεῖ Ὀτγίηρβ ἴο Ἰἱρῃῖ 

8ΔΠοΙἢοΓ ορϑβίδοϊο ἴῃ [6 τᾶν οἵ {Π6 {1} τηδη ἐβιδίοη οὗ Ὑη ἢ 5 
Ιονε ἴογ Τά. Ης τειϊη5 ἴῃ 6 ΡΘΟΡΙΕ οὗ {ΠΕΣ σοτωσηοῃ οτἱρίῃη, 
Δ σἤάΓραβ ἴμοπὶ Ὑ]ζἢ αἸ5] γα! ἐν ἴο οηα δποίῃοῦ δηὰ ἴο Ὑδαν ἢ 
ἴη ἴῃς ἰδοϊ [δι [ΠΕ Βᾶνε αἰνοτορά {πεῖν [ΔἸ] 76 188} πῖνε 
δη4 οοηϊγδοίθα ΠΟῪ πηδΙτίαροϑ τ] ἰογοῖρῃ οπΊθη. [}η νον οὗ 
1815 5ἷη, (ἢν ποοά ποῖ νοπάεγ [μδἱ Ὑδην ἢ τγοίυ565 ἴο ἤΘ ΔΓ [ΠΟΙΤ 

ΡΓΆγοβ. Ἦς ἀεβῖτοβ (ῃ6 ργορασδὅοῃ οὗ ἃ ρυγε δηὰ ροαϊν τᾶς. 
ὙΒοεζοείογε δῖ Ῥθορῖὶς τηυβὶ θὲ ἰογαὶ ἴο 1πεὶγ πηαττίαρσα το οη- 
Βῃρ5; ἴογ αἀΐνογοθ 15 ἃ ἀδδαϊν ἐν]]. 

10. Ηαυε τῦὸ ποὶ αἱΐ οπὲ [αἱμεγ}}] ΤῊΣ δά άγεβθ πον 18 ἴο [ἢ 6 
ῬΘΟΡΪς, ταῖμοῦ ἴδδη {Π6 ῥγίεβῖβ. ΤΉΘΥ ἃγὲ τευ)ηἀδα οἱ {ΠΕΣ 
ΠΟΙ ΠΊΟΏ ἔθ] Ο ΒὮἢΪἷΡ, 85 Τ]ΘΠΊθΟΓΒ οἱ ἴῃς 5816 βρ᾽ 8] [Δ ΠΊ}]γΥ. 
ΦἘΔΙΠοΓ᾽ἢ Ποῖα τοίειβ ἴο Ὑδῆνψθἢ (ο΄. 15), δῃα ἴΠ6 αιοβίοη 15 
ῬΑΓΔ]1οεὶ ἴο (86 ξο]] ον οἠς ἴῃ πιθδηϊηρ ἃ5 ἯῸΙ] 85 ἰῃ Ϊ[οσπ]. 506 

ἰηἰογργοίοῦβ ἢᾶνα 566} Πογα δῃ δ᾽ υβίοη ἴο ἴῃ6 δυϊάδη Ῥγορθηῖοῦβ 
οὗ (86 Ἡδρῦτονβ, νίΖ. ΑΡγαμαπι," οΥ 7Δοοῦ,Ϊ οὐ ὄἄνεὴ Αάδιῃζ 
Βυΐϊ Βυμηδη ρῬαγεηΐασρε ψου]ὰ ΒΟδτ ον Ὀδ δϑϑοσηθα [Π6 ὑἷαςος οὗ 
ΒΟΠΟΌΓ, σοιης Βῖβῖ ἰη (ἢ βεηΐθηςς, σι ἢ ὙδηνΘἢ ἰακίηρ βοοοηά 
ὈΪδοα.--- ας ποί οπε Οοὐ ογεαίοά μ5 7] ΤῊ Ϊ5, οἱ σουγθθ, 15 ἃ ὑσορο- 

β'οι ταὶ ψοιυϊὰ ΔΡΡΙΥ δαυδ}ν νι 6}} ἴο 411 πηιδηκὶ πὰ ἴῃ ἴΠ6 τηϊηὰ 
οὗ [195 ττῖεσ δηα [86 τόσα ἐπουρδμίίυ] οἱ ἰδ σοῃίε ρΟΓΑΓΊ685. 
Βυϊ πῃ (Ὠἰβ δηὰ ἰῃξ ργεοβδάϊηρ αυρβίίοη, Π6 15 εν θη ον ΠΙΚὶπρσ 
οὗ 1.6 βρ᾽ πυδ] υμἱῖν (μαἰ 5δοι]ὰ ῥγενδὶ! ἰῃ ἢ15 ἡδίίοη, Ὀδθοδιιβα 
οὗ [6 Θβρβθοίδ!ν οἰοβα το αἰ ἰοηϑῃΐρ Ὀεΐγεθη μοῖὰ δηᾶ (ἢς στεαΐῖ 
Οοὰά οὗ μὰ ψνοτ]ἁ. Ἠξς ἴ5 Ἰαγίῃηρ ἃ Ὀα515 ἴοσ ἢΪ5 ρτγοϊοδὶ δραϊηβι 
186 ἰηϊτοαυςοίίοη οὗὨ 5.0} ΒΔ Ές οἰθσλθηΐβ Ἰηἴο [6 ΟΟΙΏΠΊΠΠΣΥ 5 
᾿ϊἴε.--τῆνᾶν ἀο τοὸ ἀεοεῖυοε φαοΐ πὲς ὁγοίψμεογ) (ετίαϊη σοηάιςι 15 
οδδγδοίοσίϑοα βόα ἃ58 γε ΟΠ ΤῪ διηοηρ Ὀτείἤγοη δηαὰ ΤΠΟΙΪΥ 1η- 

Φ 30 ἐ. ζ. Ϊετ., ϑαποιίυβ, Τπεΐμεσ, Καδυεηθαυοσ, Ηδ].. 

{80 4. ς. ΑΕ. ΚΙ., Οτοίυς, Ῥοζοςκο. ξ 980 Αδδσ., εἰ αἱ.. 
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οοῃϑίβίθης ἢ [ἢ6 ἔδοΐ οὗ {ΠΕΙ͂Γ σομητηοη ἔϑγΑΣΪ υπϊΐγ.---1» ῥγο- 
[απὶπρ ἰμδ σουεπαηξ οὐὗἨ οἱγ {αἱδεγς 7] Τὶ 15 ποῖ ΠΚκεὶν (μδΐ δὴν 5ρε- 
εἷᾶς σονοηδηΐ 15 ἰηϊοηἀοα, Τί 15 ταί Ποὺ πσυγαῦνεϊ!γν υϑεά, ἀεποί- 
ἷηρ ἴ[ῃ6 ζοῆογαὶ οὐ] σδίίοη οὗ ἰογαὶ ἐν ομς ἴο δηοῖῃοσ [μ8. Π85 θδεη 
ἱπμογ(οα ἔτοσι ἰῃ6 Ραϑί. ΕῸΣ ἃ 53|1}}147 υ86 οὗ ἴΠ6 ψοτα “οονε- 
ῃδηΐ,᾽ υ. Απὶ. 1." Α οονοηδηΐ Μὰ5 τερυ ΑΥν σοπβτιτηθα ὈΥ δῃ 
οδίῃ δηὰ ἢυ8 ρίνεῃ τε ρίουβ βδηςσίοη; ἤθησα 115 νἱοἰδίοη 15 
ῬτορεεΪν ομαγδοίογβοα 85 ὑγοίδηδίίοη; οἵ. Ῥ5. ς οἷ 8033: 35, ὙΏΕΓΕ 
8 Ο ΓΟΆ5ΟῚ 2οΥ βοζτεζαίϊηρ (ἢ]5 νεῦβα ἴσοι νν. 11- 85 οη ἴῃ στουπὰ 

[αἱ ἐΐ ἰβ 8ὴ ἱπἰτοαυςίίοῃ ἴο ἃ αἰδουδβδίοη οὗ {πΠ6 δν1]5 οὗ ἀΐνοζοε, 

ΨὮΣ]6 [ῃ6 [ΟἸ]Ποτνΐηρς νοῦβα5 ἀγα σοῃοογηθα τ] τηϊχοα τηδιτίαροβ 
ΤΠ ρῥγδοίϊοε οἵ τηϊχοα πηδίτίαρο νγὰ8 ἰγαῦσῃϊς ἩΠῈ δυο βουίουβ 
ΠΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ5 ἔογ ἴδε τοὶ σίουβ δηὰ βοςῖδὶ υηἱτὺ οἱ [6 σοτησαυπηὶν 
{Παΐ (Ποβὲ οὗ ἴδ 5 τοῖεγ βογί [6] ρεγίθοςΥ 7586 ἴῃ Ὀταπάϊηγσ 
1Ποβ86 ψ8ο οσοπίγαςϊοα 50ἢ ὉΠΙΟῊΒ 85 αἰβϑίογαὶ ἴο {πεῖν Ὀσείῆσοη. 
ΤὮΪ5 δοοουηῖβ ἴοο ἕο (86 86 οἱ [6 στη ““Ὀτοίμογ᾽"; ψὭογϑδϑ, 

1 ν. 19 ῃδα ΟὨΪγν ἀϊνοτος ἰῃ νίενν, ψὰ βϑῃου ἃ πᾶνε ἐχρεοϊβά βουὴ 
ψογὰ ἀεβίσηαίίην [6 ττοηρεοά ποιηθη.---11. ὕμάασλ μας ῥίαγεά 
ἑγαΐίονγ απά αδονηπαϊίοη ας δόοη τυγομρὶ ἐπ Χεγμδαϊφηι 946 τοαὰς 
“Ἴη 15γ86] δηὰ ἴῃ }6γυβαίοτα.᾽" Βυΐ [ἢ 15 15 ἀπε ἴο Ἔἀχρδῃβίοη ΌῪ ἃ 
ἰαίεγ εἀὐϊίοτ. ἢ Ιδ5γ86], ἃ5 ἀἰβί σι 5ηθα ἔτοτῃ [υἀΔῃ, 15 ποῖ 6]56- 

ΈΕΓΕ ἴῃ Μδίδοῦὶ [Π6 οσοσδδίοη οὗ ῥζοίεϑί ΟὔΓὁ Ῥγόπηϑα δηά [165 
οὐυϊδάα οἱ {πΠ6 αεἴγοὶο οὗ ἰηΐζογοϑθῖ; ψΏ11, "ἢ 1 6 ἰἀδηϊίο8] Μὴ 

]7υάδῇ ΒεΓο, [ἴ μᾶ5 Ὀδθὴ γϑηάογεα πη θοθββαγν ὈΥ 86 ἱτηπηοαϊδίοὶΥ 
ΡΓΘΟ ας τπηοηϊίοη οἱ Δ. ὍΒα σοπάυςϊ οἵ ἱπάϊνϊά 1.415, οὐ οἵ 
ἃ στοῦυρ, σι ΐη 14 5 ἱηνοϊνεα (ἢ6 ψΟΪ6 σοΙητ ΠΥ ἰῃ τὸ- 

Ῥτοόδοῦ. Α5 (ες οηβϑυΐηρ βεηΐθησα βϑῆονϑβ, [6 ργορῃεῖ Βεῦα ἔὐγπ5 

ἴο {πε ἀϑρεςΐ οἱ [(ἢ6 Ρθορὶς᾿ β βίη  Ὡ]Οἢ αἰ γοο.Υ σομοογη5 Ὑδῆν ἢ 
Ὠἰγηβεὶί. ὙΠ ἴογπὶ “δου Δ [10 15 γεν ΡΥ υϑοά οἵ ᾿Πΐηρς 
ΟΥἩ 8ςῖ5 (δὶ δζὲ δμοιτοηΐ ἴο Ὑδθν ἢ, 6. ρ. ἰἀοϊαίγν, υῃοϊθδη- 
Π6858, ἱττορυ αγ [165 οὗ τΐυδὶ, δηὰ ν] δι] οἢ5 οὗ οἰ σαὶ ἰδνν.--Ὸτ 

ἡἹμααΐ μας ῥγοίαμεα ἰδ δαποίμαγν οἵ Υ αἰινοῖ τοὐίολ ἤδ Ἰουεά) ΤῊς 
Ρτορμοῖ 5 διττὰς ἰοναγὰ ἴΠ6 ἴεΙΏΡ]6 15 οὗ ἃ ρίθοθ σὴ ἢἷβ ἀθ- 
πυηοσίδίίοη οἵ [Π6 ΟΥ̓ Πλ1η8] σ8 ΓΘ] 655} 658 οὗ (Π6 ῥὑτἱθβίβ ἰῃ 155. ΤῊΣ 
“ον (δε νίἀε ταῆβε οἱ πιεδηίηβ δοηυΐγοά ὈΥ ΓΙ, ()΄. δῖ. “ονεπαηι,᾽" ὉῪ Ν. ϑοδιοίάι, 

ἰη ΕΒ.. ὃ 

ἐρηίνα ΟΑϑπ)., εἰ αἱ.. 

8.80 ΡῬγεβ., Ἶνε., Νον., Μειεί, Βυ., Ὦτ., [βορ., θυ.Ῥν., 
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(016 δηᾷ 411 [ἢ6 τγΐεβ οοπηθοϊθα {πεγον ἢ τ γα ἀδαγ ἴο Ὠΐπι. 
ΤὮΙ5 15 (86 ΟὨΪΥ ῥΪΐδοθ στ ῇογα Ὑδανθἢ ἰ8 Ἔχρ ἸΟῪ 5α]ὰ ἰο ἰονα 
1Π6 ἴοτρῖς; Ὀαΐ 11 18 ̓ πηρ]16«ἃ ἴῃ δ΄5 ἰονε ἔογ Μί. Ζίοη (5. γ868 85) 
δηά ἴῃ ἴπ6 ψθοἷς διεἰϊτυάς οὗ ἀαἴβιι τουαγὰ τς τϊυα] δηὰ ἴῃς 
[60 ]6. ΤὮδ οχαςῖ πδίυγο οἱ [Π6 δςοῖΐ οὗ ρῥγοίδηδξίζοη ἤδγα Τοοη- 
ἀοιηηθά ἰ5 ἱπαϊςαιϊθα ἰηῃ [86 βυςσεοάϊην βοηΐθηςο. ΤὮο νον [δα 
186 5'η οὗ [Π6 ρϑορὶς ὑσίηρβ ὑγοίδηδίοι ὕροὴ [86 βδησίυδγυ ͵8 
ομδ ἴδαΐῖ 15 Ἑομαγδοίοσγβες οὗ ΕΖεκὶοὶ δηὰ οἱ [ῃς Ηο]πηε55 (οάς 
(ἰν. 1η-26). ΤΕ Ρῥγέβεηςα οἱ 5ἰηΐι! ρδορὶς συ] (ἢε βδογοὰ 
Ρτεοϊποῖβ σοηϊδηθηδίοβ [86 ψ80]6 ρ]Ϊδοθ. ϑοιπῖθ ψου]ὰ ἱηϊεγργεῖ 
186 “ΒοΙη688 οὗ ὙΔΆν Θ᾽ ΠΕΓα 85 ἰηαϊοδίϊνε ποῖ οὗ ἴῃς βδῃςίυδγΥ, 
Ὀυϊ οὗ Ι5γ86] 561. Βυϊ ἴδδὴ νε βου ἃ μανὲε ἐχρεοϊθα “ἢοἱν 
ἴο ὙΔΆΜΘΝ,᾽" 858 δἰ γαυϑβ οἰβονθοσε (6. ρ. ἴνν. 217) ψ δὴ Δρρ ἰοα ἴο 
158γαθὶ. ΕὙΓΙΠουτήοσε, “Ῥγοίδποα᾽᾿᾿ 15 δἰ νγανβ δρρὶϊεὰ ἴο ὑμΐηρβ 
[αἱ ψετγὰ “ΠοΙγ " ὑηογ ἴο (86 ὑγοίδηδοῃ, δηα 15γϑοὶ γδ8 βαγαϊν 
80 Οἰαϑϑδοαὰ ὈΥ ΟἿΣ ργορβεῖ. ΤὨδ Βο] 685 οἱ 1ϑγδοὶ 15. αἰ Δ Υ8 
βοιῃθι ην ἴοΓ ΒΟ 586 15 ἀδϑι δα, ηοΐ βοηθοί ϊηρσ 586 885 ὄνεῦ 
δοίυ δ! ΠΥ αἰἰδίπϑα ΟΥ Ροββεβββά.--- 6 λας τιογγία ἐπε ἀσμράΐεν οἵ α 
σίγαπξε ροα] ΤΣ υ8ὲ οὗ (86 5 ρας ΠΟΤΉΡΙ 5668 ἴο ΓΟΠΘΕΓ ἰΐ 
ἀϊβῆου! ἴο υπμάεγϑίδηα [ἢ}]18 ἃ8 γείεστηρ ὈΓΙΤΏΔΙΙΎ ἰο0 ᾿Σ [6 Γ4] ΓΔ Γ- 
Ττίασοβ Ὀεΐψχεθη [ἢ πηδη οἱ Γἀδῃ δηὰ ἰάἀοϊαίτουβ νόογθη, ἱπουσῇ 
ΒΌΓΝ τηδιτίαρεβ ὑπαάουθίθαϊν ἴοοϊ ρἷδοε; οὐ. ΕΖ. ο" δ 1τοἱβί- 
ΝΕ. 1οῦ 1:33 5. ΤΊ 15 ΏΟΓα δίυΓΑ] ἴο Ἰηϊεγρτεῖ (Πς 5ἰδίεηδηΐ 88 
Γιοδηΐηρσ ἰῃδῖ δὴ 8]]|Δῆςθ 85 Ὀγδοίοδ! ν ὈΘοη τηδάδ Ὀεΐνθοη 
7Τυάδῃ δηά ϑοῃϊα ρεορὶε {μα ἀοδθϑ ηοΐ ᾿ψοσβῃρ Ὑδυν ἢ [του 
1ῃ6 οσοπητήοη ΠΟΘ τδίίοη οὗ βυ ἢ τηδιτίαρσοβ. ΤΠ δ᾽] ́ἴδηςα οἱ Υδῃ- 
ΘΒ ἡδίίϊίοη ΜΠ ἰογοῖση πδίϊοηϑ νγχἃ5 δ΄ ναυβ ορροβθά ὈΥ (ἢ6 
Ργορβεοῖβ, ου ἴδε στουπὰ (παῖ 1ΐ ᾿Ἰηνοϊνεα αἰβογα! ιν ἴἰο δηὰ ἰδοκ 
οἱ {πιβί 'η Ὑδν ἢ, 85 Μν6Ὲ}] 88 θδοδυϑε οἱ 118 ἰΘἄθηου ἴο ἱπίτο- 
άυςς 1Δο]αίγν ἱηῖο Τυἀδῃ; ο΄. Ηο. 1} 85 5. 15, 181 5. 2ο. Τῆς οοη- 
ἰεϑ8ῖ οἱ ὙΑΡν 5 ] ἸΔΟΙΔΙΓΥ 88 ὈΥ ΠΟ τηθδῃβ Ὀσγουσηῖ ἴο δὴ 
οηὰ ΌΥ {δ εχ]]6. Τί ψὰ5 ἃ οοηδίδῃηϊ τηθῃδος ἰο ὙδΗ 85πῚ ὄνθῃ 
ὉΡ ἴο {με {πὲ οὗ ἴῃ Μδοοδῦδοδη γτονοϊζ. ΤῊ]5Β ἰ5 βϑῃονχῃ ὈΥ {6 
τερεδίθα δἰίδοκϑ τηδάς Ἰροὴ 11 ΌὈΥ Ἔχ] ]]ς δηα ροβί- ας ῬΓΟΡ ἢ ί5 
(15. 6ς3 “- 11 76. “4155. Ζς. 1325.) ἀπὰ ὉΥ [δὲ ἰδεῖ {μαι (δε 7εἐ»νν- 
5} ΠΟΙΟΠΥ ἴῃ ϑουΐβογη Ερυρί βμαγεὰ 118 οὔδυίησϑβ, 85 ἰδῖθ 85 420 

5 δο 9. ζ. Οε., Ὡς. εἰ αἱ.. 
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Β.Ο. οΥ 1δπογοδρουΐβ, διηοηρ ἴγος ἀο (165, νὶΖ. δῆι, [ξπ.-Βοῖδεϊ, 

δηὰ Αμδίῃ-Βεί 6]. ΤΒς δάπιηββίοη οὗ ἰἀο]αΐγοιιβ οιιθη ἱπίο 
(Π6 ΠΟΙ ΠΣ δηάᾶ ἴ[ἢδ τεοορηϊίοη οἱ ἔογοίσζῃ σοῦβ, ψ ῃοἢ τγᾶβ 
ἱηνοϊνοά ἰῃ ἴπ686 πυϊχϑα σηδγτίαρεθ, 8ὲ [86 ἰδοῖβ [μδὶ οοηπεϊζυςο 
τῆς Ὀα815 οἱ (ῃΞ σβαγρε ἴδαῖ 8} 45 ἀεοΠ]οα [με [6 π1ρΡ]6 οὗ Ὑ8}- 
ψ6}.---12. Μααν Υαλαυεΐ ομξ οἵ [ογ {πὲ γιαρ τοῦο ἀοες ἰδὲς σισαξεγ 
απά σηδιυογοῦ ἴσοι ἐδ ἱομὶς οἵ .]6οοῦ] ΤῊΣ ἱπαϊν!ἀυα] 5ιὶς ἔοττα οὗ 
{Π15 τηδ᾽ ]ςἴοη βῇονβ ἰδὲ [Π6 5ἷη οὗ 1 ἀΔῇ τοίεγγοα ἴο ἰη ν. 1: 
ννᾶ8 Οἠδ διβίησ οἂὖξ οἱ [ἢς δοῖβ οὗ νϑῇῃῖοιβ ᾿ηἀἰνί 815 δηα (Πδὲ 
[86 οἿΪν ΨΑΥῪ ἴο Ὀσίηρ ἰΐ ἴο 8η εηὰ 15 Ὁ. ἀδδ]ηρ ἢ τῆς ἱπα]- 
νϊάτ4}5 Ἰηνοϊνοα, Ἰὐηΐοσγίυηδίεϊν [Π6 ἴοχί δηὰ πηεδηΐηρ οἱ τῃς 
ΜΟΓάΒ τοπάογοα Δ ΚΕΓ δηὰ Δηβεγογ ἡ ΔΓ Οὔβουγα. ἴῃ ρεη- 
ΕΓΔ], 1 5668 858 1δουφῇ (ΠΟΥ ταυδί ἱποῖάδ ΟΥ̓ σδβαγδςίογβε [ἢ 6 
ΨΠ0]6 οὗ [ἢ6 (ΓΔηΘρΤ βϑου 5 [τ γ. ΤῊ ἀσδίγυςίίοη οἱ ἴῃ 5 ΠΠΘΓ 
δηὰ 411 ἢἷ58 Κη 15 ΔΡρδγθη ΠΥ δϑκοα ἴοσ. Τθδ υϑεὲ οὗ [6 ποτὰ 
“τεηῖ5᾽ ϑυρρεδίβ [86 Ῥοβϑ ὉΠ ἡΥγ δὶ [ῃ6 ἴογηβ “Δ ΚΟΥ δηά 
ΔΏΘΥΘΓΟΓ᾽ ἢ ΤΊΔΥῪ Ὦᾶνα ΠΔ6 50π16 Ποηηδοίίζοη ὙΠ σδιρ- 6. Οτ 
[ΠΥ ΤΩΔΥῪ τεῖεγ ἴο ἴΠ6 ἀγουδβίηρ οὗ {Π6 ἔδυ γν ἴῃ [Π6 πηογηΐησ. ΑὮἢ 
1ηςΟΓΟΘ Ωρ ΡᾶΓΑ}16] ἔτοσὰ ἴῃ 6 Ατδθὶς 15 αὔογαθα Ὁ. [ἢς ρῆγδαϑβε, 
“ΓΠ6ΓΘ 15 ποῖ ἴῃ [ἢ Οἷἐγν ἃ σ8116Γ, ΠΟΥ 15 [Π6Γ6 ἃ Τεβρομάογ,᾽ πηθδη- 

ἴῃρ [δὲ ποηθ μανα Ὀθθὴ ἰοΐζ αἰΐνο. ΤῊΪ5 σεῆοσγαὶ τηθδηΐϊηρ Π85 
Ὀδδη π]ᾶῦν ]] ΟΌ 5] Παπα θα ὈΥ 5οπα Ἰη ογγείογβ; 6. Κ. ΤΊΔ} 5 
δεῖα ἱπαϊοαϊοα 845 ἀπε ησι ϑηθα ἔτοπι δηΐϊπλα}5, ψ ὶοἢ γα κα ἰη- 
ἀεεά, θυϊ ἀο ποῖ δῆϑνγεγ; { οσ, ψἱ ἢ ἴῃ [ΟΠ] ον της οἰδιϑε ἱποϊυἀεὰ, 
(δες ργορβεῖ τείεσβ. ἴο ἴῃς ἌἿβἹ]ὰ 50 γουηρ ἴδαῖ ἰΐ ΟἿΪΥ ἀνακθης, 
186 ΟΡ] ἃ 51» ΏἘΠ]Ὺ οἰοΓ ῆο ἀυναῖκοβ δηὰ δηϑνγεῖβ, δηά ἴΠ6 δά} 15 
ὙΠῸ ΜΟΓΒΏΙΡ, ἐ. 6. (6 ψΒοΪε οὗ (Π6 τηδηβ ἔδιαϊν ὃ Βα {Πς ἰη- 
δηϊ οἱ [με ἄγβῖ ἔεν τε κ5 σψουϊὰ Βαταϊνγ δ ο8]16 8δη “ΔἸ α τ." 
ΤὨε οοττεϑοΐ οἰοπιθηΐ ἴῃ 18 ἰατίεσ ἱηϊογργεϊδίίοη 15 ἴῃς ἔδεε ϊησ 
ταὶ {με Ἰαησύαρε τηυβὶ θὲ 1ἰπη!6ἀ ἴῃ 118 Βοορα ἴο {πΠ6 ἰδιαν οὗ 
ἴῃς οβεηάεγ. ΟΙΒΟΓ τηθδηησθ ΡΓΟροβαά, νοΐ οἤδηρε οὗ ἰοχὶ, 
ἢανα Ὀδδη “1ΘΔΟ ΠΟΥ δηὰ βοβο γ᾽; βοὴ δηά ρτδηάβοη᾽᾽ -7 
ἐἐγηξϑίοσ δηᾷ βογσνϑηΐ"; {{ “βίγδαηρογ δηὰ Κἰβηιδη."" δὲ ΕΒοτίΞ δἱ 

5 ν᾽ Ῥεργτυς 1:β8, οοἵ. ΝἼΙ, ᾿ἰπ65 4-6, ρυ 9ηεὰ ἴῃ ϑας δα Αἀγοανδίσοδε Ῥοῤγνιες ὠνὰ Οείναλα 
(1911). 

{ Οἰιοά Όν 65. (Τἀεσαμργμς, Ὁ. 1004); δηὰ δἷ9ο Ἰοοῖ, Ζείεελνὶ" ἀν Θειμίξελεν Μέογεεω. 
λάκαϊετελεν Οεεα!οδαί, ἰοσς τροο, δὰ σ. ΟἹ. αἷοο Τοιῖτεν, ..}81.. ΧΧΙ͂Ν (τορος), 176-18. 

1 σπιῦτεϊς. ὁ Κ 49 Ἡ 1ει., Ηἰ.. Ἡ Φ ὕ, Επ.. 
Ἦ Οἱ... [ΤῚ τ δὰ ἰὰ Ζοί εολνα! 7γ Αεεγνίοἱοξὶς, ΧΥῚ, 264. 
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οτηθηδεϊίζοη πᾶν Ὅδοη τηδάθρ, ἰο υἱῖ, “τοοῖ δηὰ Ὀσγδης᾽ ἢ 

“λα δηὰ 1455; { ““υἱΐηδβ8 δηὰ τεβροηάθηϊ," 1 ἴο ψ ΒΟ Μασ 
ΤΕΥ οὈ]εςῖβ8 (μαΐ ἴῃ δ ἢ οα86 ψ͵ὸὶ Βῃου ἃ δᾶνα δχροοίοά, 
ποῖ ““1εη5 οἱ 74ςοῦ,᾽᾽ Ὀυὶ ““ξαῖε5 οἱ Ὠΐ5 οἰἴγν,᾽ οἵ βοιηδ {πἰθυηδὶ) 
οὗ Ἰυβίίςθ. Μογξονεῦ, ποῖ δνεῦν οὐδ ψὰ8 δηραροά ἴῃ ἰαννϑυ 5; 
Βεπος [Π6 εχργεββίοῃ 15 οί βυβηο ΘΓΠΥ σοι ργθβοηβῖίνθ. 581] 
οἴβειβ δραηάοη {πΠ6 ἵνο ψογὰβ 845 υπἱηο ] ρσ! 0] 6.δ---Απ ὦ με 
δνίηρίμε αη οῇεγίμρ ἰο Υ αἰπιυεῖς οὐ ἀοεἰ5] ΤῊΪΒ 18 ἃ Θοσργθβθηβίνα 
ΒΌΓΙΩΙΊΔΓΥ, 5'ποθ ΔΗΥ͂ ἱπα᾽ νυ] οἱ δά] ἃρθ, ἤδη ΟΥΓ ΜΟΙΏΔΠ, 
οοὐἹά Ὀτηρ δὴ οετγίηρ ἴο ὙΔλ ἢ δηὰ 85 υπάογ ΟὈ]χαιϊίοη 50 

ἴο ἀο. ΤΠ 8 πιοδη8, ἰΠπογείογο, ὑγδοι ον ἢ οχίογτηϊηδίίοη οὗ 
ἴῃς επεγε ἔδυ οὗ ἰΒ6 συν τλδη.--18. 45ηὰἃὰ ἐξπὶς αγξαΐρ γὲ ἀο 
-γεὲ οοὐεν ἐδ αἰίαγ οὐ Υαὐπυεΐς τοΐἐξε ἰφαγε] Α βίγοηρς ἤξυτεο 6χ- 
Ὀγεβϑῖνε οἱ [6 1πἰδη5:Υ οὗ Ζεαὶ νὴ ΪΟἢ ΠῸῪ 566 Ὑδην ἢ 8 
ἴανουτ. ([. τ Κα. 1835... ὦ Αραΐη᾽" 15 Ἰοχίςδὶ γί μεῦ [ἤδη οἤσοηο- 
Ἰορσίςαὶ, ἰπουσῇ βοὴθ σψουϊὰ πηᾶκο 1 τθδη “πε βοοοηά {ἰπ|6᾽ 
(νὶΖ. Να. 1323..), (ῃς. δτϑί {ἰτὴ6 Ὀεΐηρ [Πδὲ τοϊαἰοὰ ἰη ἘΖε. ο δηὰ 
-Ρ ἢ τορορίηρ ἀπά ργοαμίηρ)]) ῬΥΟΌΔΌΪΥ δῃ Ἔχρδηβίοη οὗ 

[86 οτἰχίηαὶ Ὁ βοιῖθ γεδάεγ ΤΠ [Ιἰ δά ἀ5 ποι(ῃίηρ δβϑθηιΐαὶ δηά ἰ8 
ΔῊ Κ ΔΙΟΪΥ ροἰδοθά ἰη ἴδ βοηΐθηςε.--- Βοοσιεδ6 ἐπεγ ἦς ἨΟ ἨΙΟΥ͂Θ ΟῊΥ 
ἐμγηπΐπρ ρο ἰδ οἤεγίμρ ΟΥ̓́ΘΗΥ γεοεϊνίηρ οὐ ζαυοι αἱ γοι παμά5)] 
ΤῊΪδ5 15 (ἢ6 οδιι56 ἴογ (6 πνιδορίηρ οὗ [6 Ρδορ 6. ὙηνΘἢ ταίιι568 
ἴο Τεοορηΐθα {ΠΟ ΙΓ σι 5 πα ὈΓΑΥεΙβ Ὀεοδυδε οὗ [Βεἱγ 8η5; δηὰ 
80 ἴδεν τϑάουδ]ς [μεὶγ οβογίβ ἰο ὑρσορὶ δία Βίτα, θυϊ ἀο ποὶ ἴοτ- 
884 Κ6 {ΠΕΡ 5'η5. ΤῊ8 ἱηςογργείδι ἢ. 5668 ΤΟΤΕ ἡδίυγαὶ ἤδη 
(δαὶ τ ΐϊοἢ τοΐοτβ [ῃ6 ψεορίηρ ἴο (6 αἀἰνογοεαὰ ψῖνοβ ὯΟ ΘΟΙΘ 

ἴο ὙΔῆν 5 18 Γ σι (Ποῦ στίοί δηὰ σοηῃϑίϊτυϊ6 δη οἰοοίια) 

οὐϑίδεϊς ἰο (86 θεϑίοναὶ οἵ Ὑδῆν ἢ 5 ἰανουγ  Α5 8 πηδίῖεσ οὗ 
αςϊ, οΏ ἢ ΜΈ͵ΟῈ ποΐὶ δ᾽ ονγεα ἰο Δρρσοόδοῖ ἴῃς δἰΐδσ; γεῖ 186 
οονεπηρ οἱ ἰῃς 4187 τ] [6 ΔΓ5 15 πσυγαῖϊνα ἰῃ ΔΩΥ οΔ86 δηά 168 
Ἰερ ἰδοῦ οὗ (6 ἤἄσυγε ἀοεβ ποῖ ἀδρεηά Ἰροὴ ἴμ6 Ρσοχίγα τυ οἵ 
[86 τοσηθη ἴο {Π6 δ᾽ ἴδγ (ο΄. ΗΌ. 217). ὙΏΘ ταὶ οδιιβε οἵ Ὑδῆνθἢ 8 
ἀἰβρίθδβυγε, Βούνενοῦ, 15 ποῖ ἴη6 τεορίηρ οὗ (6 ποπηθη, Ὀυΐϊ [86 
ταδίου 51), βθηϑυουβη 655 δηα οὐ ΘΙ οὗ {μεὶγ Βυβραπ 5 το 

. Τότε (δυΐ δϑαυάοποὰ Ὁγ δίπι ἰπ 781. ΧΧΙΝ), Μεπί. 
{Βεςβισδηη. ἢ γε. εἰ αἱ. Ε ὟΚΙ., εἰ αἱ.. 
80 80 ἐ. ζ. Ηδεδεϊθεγες, Μίαυ., Ηά.. Π 80 Μαιὶ, ϑίον., Νονἕ. 
Ὦ Οοπῖνα Βοοεοια,, ἩΙ., Μει,, Ἡά,, ϑεδεξς, Ἐείοκε, Κδἢ., Κε., Ηδὶ., εἰ αἱ.. 
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ΤΏΔΚ6 ποῖ οορ. ὙὨΟ νον ἰδὲ ἰῃς ῥχορδοῖ ἰβ ἀδηουηοίηρ [δ 
ΜΟΙΏΘἢ 5 ουδβίοπι οὗ ψϑορίηρ ἰοῦ ΤαχημιΖ οὐ Αάοη θ᾽" 15 ἃ εὐτ,- 
οβἰἐυ οὗ ἱπιογργοίδίίοῃ.- --14. 4 μά γος ταν, Ἡ δεγείογο 9] Α το- 
ουγζεηςα ἰο ἴῃς αιυεδίίοη δηὰ δηβϑεῦ τοι ῃοά οἱ 13: δ- 7, ΤῈΣ 
αυσϑίίοῃ (8115 ἔοσ 8ῃὴ ἜὌχρ δηδίίοη οὗ Ὑδην θ᾽ 5 τουδὶ ἴο Ἰοοκ 
ὕΡοη ἴ.6 αυοϑ  ηογ5 1 ἕανουτγ.--- Βοσσμδ Υὶ αὐπυοῖ ιυϊηέ55ες δο- 
ἐυέέη δος ἀπά ἰδέ ιυΐΐε οὗ ἐξν γομέλ, αραϊποί τυδοηι ἐδοι λαςί αοἰοά 

ἐγεασλεγομ5ἶ}} ΤὨΘ ΟἿΪΥ πδίυγαὶ ἰηςεγρτγεϊδιίίοη οἵ (ἢ]5 15 (μδὲ [86 
τηθη οὗ Τ0Δἢ ἰπ ἰᾶῦρεὲ ΠΩ ΕΓ5 να ἰῃ σηδίυγα 16 ἀϊνοτγοοά 
(χ,. 2:5) (λε νυίνεβ βοτὰ {ΠΕῪ δά τηδττίοὰ ἰῃ [6 Πεγάδαγν οἱ {Ποῖγ 
γουΐῃ. ΤὨδ οσοδβίοη οὗ [Π656 αἰνογοοϑ, ἃ5 ἄρ θδΓΒβ ἔσγοτλ 2'1, νψὰ8 
[δε ἀεϑῖσγε ἴο σδστν ἰογείσῃ σοσηθη. [{ 15 ἔσὰς [δἰ (ἢς ροβϑεβϑϑίοῃ 
οἵ ἃ ἢ ε ὰ5 πο οὐρβίδοϊα ἰη ἴῃ 6 ψᾶὺ οἱ (6 σοηϊγδοίίοη οὗ ἃ 560- 
οπα τηδιτίασο. ῬΟΪΥΡΑΙΙΥ 85 ἴῃς αν οἵ [6 ἰαηὰ ὄνθὴ ἀόνῃ ἴο 
[86 εηὰ οἱ ἴῃς 7Θ 15} βίαίθ. ΤὨδ Ταϊτυὰ αἰ ΠΟ ΟΌΥ τοοορηῖβοβ 
1ϊ, ἴῃ 118 Ργοβι  ο οὗ ἃ ἸΑΓρΡῈΓ υμθΓ οἱ εῖνεϑ (ἤδη ἴουγ ἰο ἴῃ6 
ΟΥ̓ Πασν [εν ]588 οἰ ἤΖεη δηά εἰρῃίδοη ἴοσ [δ Κίηρ Εἰτηβο} . Βαυὶ 
ἴπ (6 ρΡοβί-οσῖ!ς ἀρ 1ἰ 15 αυϊΐε οἰδαγ (Βαϊ τηοποραπιν 88 ἰοοκοὰ 
ὉΡΟΩ 48 {6 ἰάεα] βίδίβ οὗ τηδγγίασε (Οη. 2155. Ῥγ. ς8.8. 4110. 
Β5. οἱ 261-8) δηα νγὰ5 {Π6 δοίι] σοηαϊτίοη ἴῃ ταοϑὲ ἴᾶσ}}165. Εὐτ- 
{Βογλοσα, (Π6 αἰ5ῃ)15541 οὗ [86 ἢτϑὶ 6 ΤΙΏΔΥ ψ16}1} ἢανα Ὀθθη ἃ 
Ῥτεγεαυΐϑία ἴο {Π6 ΠΟῪ τηδιτίδρα ἰαἰἃ ἄονγῃ ὈΥ ἰἢς τοϊαινοβ οἵ 
ἴδε οονεϊεα τάς, βίηςε [Π6 τηδγτίαρο 15 τηοβδὶ θα ϑ 1] δοοουηιοα 

ἴογ 85 ἃ ζη68η8 οἱ βεουτίηρ ἱηβυξηςς 1} δηὰ ἴδνουγ ἔτομ ρονετ- 
ἔν] [οτγείρμεγβ. [Ι͂ῃ ἃ ρβοϊγραπιουβ αγηῖ, (ΒῈ ἢγβὲ τῖνεβ νουἹὰ 
ὨδίυγΑ ΠΥ ὨοΙὰ ἴπ6 ρ]αοα οὗ Βοπου δηᾶὰ βρόνεσ. Τόστευ νου ὰ 
ΤΆΔΚΟ ἴῃ6 ἴογῃ “ψ|16 οὗ [ὮΥ γουϊῃ᾽" ἀεβίσηαία (Π6 ὙδΔηνΘὮ το- 
Ἰἰσίοη, Ὡς ἢ 85 θείησ ἀραπαοηδαᾶ ὈΥ ἰμ6 76} }5 ἰῃ ἔανουτ οἵ {Π6 
ΜΟΓΘΒΙΡ οἵ οἴμεῦ σοάβ.} Βυΐῖ (818 ψου]ά 6 (Π ΟἿΪΥ ολ56 οὗ βυςἢ 
ἃ ἢρυταῖΐνε υ8ὲ οὗ [ῃΞ ποτὰ “ψε᾽ δηά ἰΐ 15 ψουῖ ΔΩΥ {Γὰς 
δηδίοσυ. Ηοβοδ᾿β ἀδδιρηδίίοη οἱ [Π6 τεϊδίίοη Ὀεΐψεθη Ὑδηνθῆ 
Δη4 15Γ86] ἃ5 (ῃδΐ οὗ μιιϑρδαπηᾶ δηά ψἱΐε ψγὰ5 Ὀυϊ (6 σροοΐαὶ δρρὶΐ- 
οδίίοη ἴο ἃ ρῬαγίϊ συγ οᾶ56 οὗ ἃ ἰογτηϊ ΠΟΪοΡΎῪ ἰπδὶ νγὰϑ8 ΟΟΙΏΤΊΟΏ 
ἴῃ Θοπς ταϊϊσίοη, ἤογα (Π6 οοποερίοη οὗ ἃ ἀ6ἸΥ 85 μυξθαπὰ 
ΠΟὨΒΙΔΏΓΥ τοουγ8. [ἢ ΔΩΥ͂ (456, [6 ἀοοὶσηδίίοη οὗ ἃ σοά 85 ἴδ ς 
πδίοη 5 Βυβρδηᾶ δηά [δαΐ οἱ ἃ τεϊρίοη 85 [86 παιίοη 5 ψνἱΐα ἃτα 

" 8ο ΚΙ... τ ΤΎΤτδοι δακνλοάνίν, (ἢ. ΠΙ, ὁ 2:. ἐ 80 δἷνο ΝΈΪ.. 
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πο ἰοἴδι!ν ἀἰεγοηῖ (ηρθ; δηά (ἢς Ἰαἰίοῦ ἤρσυτγα 8 σου Δί ηἶϊν ἃ 
βοιη ῃδί υπηδίυγαὶ! οθ6. ΤῈ ΟΥ̓ ΠΔΙν νίονν ἢ85 ὈδΘη οὈ]οςοϊοά 
ἴο οη ἴδε στουηά [Παὶ “ἀδυρῃῖεοτῦ οἱ ἃ βίγδηρε σοά ̓" σψου]ά σηδδῃ 
ἃ σοαάε55" δηὰ ποῖ δὴ ἰΔοϊδίσοιβ ψοηδη. Βαΐ (ἢ6 ρΡοϊηὶ 18 ποῖ 
Ὑ6]1 ἰακοη. ΒΥ [86 58Π16 Γοδϑοηϊηρ, “508 οἱ ὙδΏν ἢ" (Ὀι. 141 
Ηο. 115 15. 12) νου ὃδς ροάβ, ἰΒουρσῇ (Π6 ἴογῃλ ἰβ ἱπα ἰβρυϊδοὶν 
ΔΡΡΙἰοά ἰο ἴΠ6 1Ιϑγβεὶῖθϑ. Ιη δοοογάδησε ψ] ἢ δὴ Ἰάϊοσλδίῖς υβᾶρα 
οὗ “80η᾽ δηὰ “ἀδυρῃϊεγ," 1Π1υβίταϊεα ΌΥ [86 ῬὮγαβο8 “'8οὴ οἵ 
βίσεησίῃ,᾽ ἡ. 6. ἃ βίσοηξ τῆδῃ, δηὰ “ἀδυρῃίεγ οἱ Β 6114], ὦ. 6. ἃ 
φορὰ πσοϊϑῃ, ἴπε Ρἤγαϑα “ ἀδυρσῃίογ οὗ ἃ βίσδησε σοα᾽" 15 δαυνα- 
ἰεπὶ ἴο “δὴ ἰάἀοϊδίγοιιϑ νοσηδη.᾽ [Ι͂Ιἡ νἱεῖνν οἱ βοἢ. Ῥαβδαρθβ 88 
Νιυ. 2139 Ὁι. 42,9 δηὰ 76. 237, (Π6γ6 σδῃ 6 ΠΟ ΓΕΔϑΟηΔΌ]6 ἀουδὲ 
Ὀυϊ ἰΠδὶ [ἢϊ5 15 (6 566η586. ΤὨΘ ἢγβῖ τηδιτίαρσε οἱ ἃ Ηθῦτονν νὰ 
ΟΥ̓ ΠΑΙΪν οοπίγαςῖοα δὲ ἃ ΝΟΥ ΘΔΥΥ ἀροθ. ΤΏ ΤαΑϊπηὰ ἀδοΐαγοβ 
(86 ῬΟΥ δοουγϑεὰ ψο 5 ἠοῖ τηλιτίο ὈῪ {μὲ {ἰπ|6ὸ δ 15 ΕΘ ΠΓΥ 
γοδΓ8 οὗ σοι [ἡ Ῥαϊεβίίης, Ευββία δῃὰ Ῥοϊδη δὲ [86 ῥγεβθηΐ 
{ἶπη6, (ἢς ὈΟΥΒ ΣΕαυΘὨΕΪΥ ΤΏΔΙΤΥ δἱ [ἢ6 ἄσα οὗ [Ὠἰτίθϑη οὗ ἔου- 
ἴδοη δηὰ {πὸ χὶτὶβ ἐνεῃ γουηρεοῦ; ς΄. 15. 5454. ΕνεΕΙΥ οοηϊγαςί οἵ 
ΨὨδίονοσ βοσζί ψγ88 οοηοϊἀεαὰ “Ὀείογο Οοά᾽" 85 ἃ νυ ἱΐμθβ5; ἢ. ὁ. 

Οοά νν»85 οδ᾽ δε Ὡροὴ ἴο ψσεαῖκ νεηρεδηςα ὕροη Οἱ ποῦ οὗ [Π6 ρΡᾶτγ- 
ιἰε5 (αὶ βῃου!ὰ Ὀγεδκ {πὸ οσοπίγαςϊ; ο΄. Οη. 321494-. Ηδηςο, (Π6 
ψταῖῃ οἱ σοά τι ᾿πον] Δ 0] τεϑῖ ἸΡοη [656 σηθη {8  {Π||655 ἴο 
{πεῖν τηδεῖίδ] οοηίγαςίδβ.---Τὐλομρῆ δἧξ ἐς ἐξν σοριγαάς αμά ἐπε τοῖα 
οἵ ἐᾷν οουομαμ ΤῊΣ ψνογὰ τοηάδεγοὰ ““οοϊηγαάς᾽᾽ ἰ5, [ΠΈΡΑ] γ, 
“οῃς Ὀουπά ἴο (66. Νο Ἐπ Π 5} που ΘΧΘΟΙΥ τοργοάυςεβ ἰΐ8 
βἰχηΐδοδηςα. [ἢ [6 τηδϑου]ηα ἰογπι, ἰἰ 15 ΔΡρΡ]Θα το Ὑδηνοὶ ἴῃ 
76. 24, 35 “δὲ οοσζηγδαάδ οὗ Ὧν γου τ᾽"; ο΄. ῬΥ. 217, Τῆς “νὑἱὲ6 οἵ 
(γ οονεμδηϊ᾽" 15 δα υϊναὶοπὶ ἴο “(ἢ6 τἱΐε ἴο σοι ἴδοι δαϑὶ 
Ρἰεασοὰ ἰογα! εν δπὰ βυρρογί.᾽" Εογ “͵οονεηδηϊ᾽ ἴῃ [86 56η86 οἵ 
“ρδοῖ᾽ οὗ “δρτθοιηθηῖ,᾽, ο΄. 2 Κ. 11’ Ηο. τοῦ 0. 21’. 1 566 118 
ὈΠΏΘΟΘΘΒΔΙΎ ἴο ΓΟΔα 1ηἴο ““σονοηδηϊ᾽" 50 ὉΟὮ 88 ἰ5 τεαυϊγοά ἴο 
Τλδκα ἱΐ τηθδῃ “(ὮΥ ἵστὰις ΙΒγϑοὶ τα σοιηραίποι," 1 ὙΤΒο ποχγὰ ἰ5 
ποῖ δἰ ννανγϑ οοηδβηθσά ἴο 5. ΠΟῪ τοὶ ζίοιιβ οοηίγαςῖβ; ὃ δηά, 85 ἃ 
τηδίίετ οὗ ἰδςεΐ, ᾿ξ 15 ΔΡὈ]Π]οα οηςο, δἱ ἰθδϑῖ, ἴο ἃ ἄχυγδίνα τηδιτίαρα 
(ΕΖ. τό5). ΤῊΣ Ῥσοόροβϑδὶ ἰο ἄσορ (ἢΐ8 οἰδιιβα 85 ἃ β᾽οβϑβ"" 858 Ὡ0 
“γι. ἘΤτροὶ Οἰὐδκεῖν. 1, ὁ 20. " 
1 Οονμνα ἘταοϊΣοςδτηλν (διυνδεςνονοεἰίενς ἐπα Α. Τ. 2420 ..), Νον., Ἰϑορ., θυ», 
Ε ᾧ. Νεϊεῖοῦ ἰ ΖΑῬ., ΧΙΠ, 262. 50 Μεγ, δεν. ΝονΚ. 



ξ4 ΜΑΙΤΑΟΗ͂Ι 

ΓΕΔ] ἔογοθ, οοηϑίογαίοηβ θαϑοὰ ὑροη ροσδίϊοδὶ ἴογπι μανίηρ ὯΟ 
ΜΑΙΓΓαηΐ ἰη (ἢ15 οοηῖϊοχί. ὙΤὨδ οἰαυβα Οἰἰπομοβ ἴπῸ δοουδπδίίοη 
τηοϑβὲ οἰοςξνεϊν. 

16. Τῆς Ῥερίὶπηΐηρ οἵ (Π͵]5 νοῖβα 85 Ἰουπὰ ἰη Α 15 Βορο θβϑὶῪ 
οὈϑοῦγο. 4.58 τοηδογοὰ ἰη ΕΝ. 1ἴ τη5, 45Ο ἀϊά πὲ πο τιαξέ ομε, 

αἰδοιρὴ κε μαά ἰδ γοσίάμε οἵ [πὲ 5,171} Απμά υυπεγείογε ομεῦ Ἧς 
δομρἧξ α ροάϊγ 5εε4.}] ΤῊΪ5 15 ἃ ροββϑίθ]ς ἰγαηβίδίίοη οἱ 4Έ6ὃ, [ποι ρἢ 
(Πογ6 ἰθ η0 ἱπάϊοςα(ίοη (παὶ [Π6 δγϑὶ οἰδιιβε 15 ἰηϊοσγοχαίνα δηὰ 
(πε ““ψδεγοίογε᾽᾽ οἱ ἴῃς βθοοηα οδυβε 15 γερΌ αν τεργαβοηϊοά 
Ὁγ ἃ αἰδῆεγεηὶ ΗἩςῦτον νογά. Βιυῖΐ 85 80 ἰγαῃϑίδίθα, ψμδὶ ἀοεβ 
(ῃς ραββᾶρα τηεδηῦ Τὸ ΜΟΙ ἀοε5 ἴδς Ῥγοηοῦη ““86᾽ τείεγὺ 
οος “Δ ς᾽" ἱπάϊοδία ἴῃς 58Π16 ρεγβοῃ ἴῃ 4}} [ἢγϑε οδϑεϑὺ [1 50, 
δηὰ  Οοἀ Ὀκ [δὲ ρϑύβοῃ ἴῃ πιὶηα, δῖ 15 στηδδηΐ ὈΥ 85 ῃανίησ 
(ῃς ““τεβίυ θ᾽") οΥ “τειηπδηῖΐ οἱ [ῃς ϑρ1Π ὃ [Ιῃ ΔῺΥ (856, “ΤΕΣ- 
πδηΐ οἱ ἴΠ6 ϑρί Γ᾽ 8 Βοδγοοὶν ἃ Ηδθῦγον ροϊηΐ οἱ νίενν, δηά ἰΐ 
Δ. Κ8 411 δηδίοσυ. 1 ἰς ϑρὶ πὶ οἱ δέν; Ὀὲ (δουρί οἱ ἃ5 ἃ 
ΡΕΓΒΟΙΔΙ τηδηϊεβίδιοη, 85 [5 [ΓΔ 5] 8.10 56 615 ἴο βυρρεβῖ, ον 
σδῃ ἰΐ δὲ (ἢ βδᾶτὴθ Ἐἶπη6 Ὀ6 ὑγοβοθηϊθα 845 8η δρϑίσγαςϊ αυ δ γ οὗ 

6 βροΐίθη οἵ φυδπι ατίνεῖγὸ (ουϊά {86 Ηοῦτγενβ (Βῖηκ οὗ {Π6 
ΘΡΙΠῚ 85 [πο ἴῃ διηουηϊὸ ΕὙΓΙΠΟΓΏΟΓΟ, ἴΠ6 Ὀοαγίηρ οἱ (ἢ ϊ5 
Ρᾶββαρθ, 8ἃ5 ἴῃ οοηοεῖϊνοά, ὕροὴ (6 ἀγρυπηοηὶ οἱ (ἢ6 Ὑτιΐοῦ 
ΤΕρδγαάϊηρ ἀϊνοῖος 15 Βαγὰ ἴο ἀΐβοονεσ. ἘΝ. οὔθ, "Απὰ ηοΐ 
οὔθ δίῃ ἄοηῃς 80 ῶο Πα ἃ ταβίάἀιπε οἵ 6 βργϊ. Οὐ ψ παῖ [5 
(ἢεγε οης (Πδὲ 56} κείῃ ἃ γροαϊν βεεα ν᾽ ὍΪβ 15 θειίογ, ἰη (δὲ ἰΐ 
ΟΔΙΤΙ65 Οἡ [6 ρῥγεσράϊηρς ἰπουρῃΐϊ νου δὴν Ὠϊδῖυ5. Βυϊΐ “50 
δ τηϊβϑίηρ ἔγοτη Δ, [ῃς ““5ρι τ τείοσγθα ἴο ἰβ ΒΟΥ υηδοδηρά, 
[ὃς Ρἤγαβα ““τοϑ πε οἱ ἴῃς 5ρ 1 15 σου ΔΏΔΙΟΣΥ ΟΥ̓ ΡΔΓΔ]1εὶ, 
δηά (6 ἰγδηϑιτίοη ἰο (ἢς ἰαϊίοῦ ἢ4]}} οὗ (6 Ῥαββαζο 15 ἴοο δυγυρί. 

ΤΠδ ράβϑᾶσα ἢ85 Ὀδοη βυρ]οοϊοα ἰο ΏΔηΥ σψ]ά οἷν αἰ ογηρ Ἰηϊογ- 
Ρτγεϊδίίοηβ, οἱ ΟΣ ΟἿΪΥ ἃ ἔθ ΙΏΔΥ Ὀκ οἰοα. δοιὴβ τῇδκε σοὰ 
(ἢ6 53076ςἱ δηά ἰγοδὶ “ὁπ θ᾽" 85 δαυἱναθηὶ ἴο “ὁη6 658} (Οη. 2), 

ἱητερσγεϊηρς ἰἢπ5, “Οοα τδάς Αἀδ δηὰ ἔνε οὔὲ 865}; ἢ6 

ταὶσῃς μαναὰ χίνοη Αἀδη) ΤΔΩΥ ῖνεϑ8, [ΟΥ̓ ἢ6 Δα Ὀ]ΘΗΙΥ οὗ 5ρὶ τϊ- 
1.8] Ἔβϑθῆσθ ΒΟΟΣ ἴο ἔυγη 88} (Π6πὶ 5ου]5; Ὀυΐ Πα βουρῃΐ ἃ 
οΩΪγ τὰςβ.᾽ "'΄ ΟΥΠΟΙΒ Δ Κα “οπδ᾽ [δε βυῦ)]εςὶ δηὰ ἰἀδηκν ἴἱ 

ΙΓ ΑΡσββατα, ἱπίεγργείπρ ἴμυ85, “Θά ηος ΑὈταμᾶπὶ Ρὰϊ ἀὐναῦ 

“Ἐς, Ηὰ. 
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Ηρ δηὰ γεῖ τεϊδίη ἰδ αἰνίης ϑρί τι 80 (86 ΡΘΟρΙΘ ᾿παυΐγα. 
ΤΒς Ριόρβεῖ γθρ]!ε5, 65; δῖ με ἀἰὰ ἰΐ ἔγομλ δὴ Ὄθπίίγοεὶν ἀἰογοηΐ 
τηοῖίνα ἔσο ἴπδΐ ΟΣ δοϊυδῖθβ γου. Ηδ βουρηὶ φσοαϊν 5εθά; 
γου, (6 στδΕβοδιοη οὗ γουγ οὐ ᾿υ8ῖ ΟΥ̓ Δι ἰ(οη.᾽) " ΑΠΟΙΠΟΓ 
ἱπτογργοίδιίοη 15 ΚΑ σαμαμι αἰά ποί 40 50 (ἑ. 6. Βοη ανᾶν Θαγδῇ, 
(μουφὰ 516 νψἃ8 οἷά δηᾷ οἢ}]41655), δηὰ γεῖ δὴ μεὶγ ὯΝ 22) νγὰβ ἢἷ5 
ἀεβίγε. Απὰ ψῆδὶ νὰ8 δε βεεκίηρὺ Α μοῦϊγ βορὰ." 7 511} 
οἴποῦβ Βᾶνα σηδάδ 1ἴ ΣΟΣα ζΘΠΘΓΑΙ ἴῃ 50ΟρΡ6, νῖΖ. “Νο οὔς ἢδ8 
ἄοῃο 1ἰ (ἑ. 6. ἀϊνοτγοεά 8 νυ 6) το δά ἃ τοιηηδηΐ οἵ {μα 5ρὶτϊ. 
ὝΩΥ 5δου!ἃ δὴν οἠς ὅο ἱΐ, ψῆο βουρῃὶ 56εἀ οἱ Οοαν᾽ ᾧ Ονΐησ 
ἴο ἴΠ6 οὐβουπίν οἱ 44, πᾶν δἰϊοσηρῖβ να θθθη τηδάς ἴο οπηοηά 
1ῃς τοχί (υ. ὁ.). ΤΟ τοδάϊηρ ργοροβοὰ ὃν ἮΝ ΘΙ Βδυβθη [45 στηδὶ 
ψ]Π σοΓΘ ἀρΡρτονδὶ [8 ΔΩΥ οΟἴΠ6Γ, νὶΖ. “Ηδ5 ἠοῖ [86 βᾶπ|6 Οοά 
ξίνθῃ ὺ5 Ὀγεδίἢ δηά ϑυβίαἰηθα υϑ8ὴΡὸ Απὰ ψῆδί ἀοοβ ἢ ἀδδίγοῦ 

Θοαα οἱ σοὐ! Βυῖ (ἢ15 ἰγαπϑδίίοῃ 18 μβαγά ἴο οὐρίδίη ἔγοσῃ (ἢ 6 
ΗδΡΓΟΝ οΥρίηδὶ ουρροβίθα ἴογ ἰΐ (υ. ἐ.). Οπα οἱ ἴΠ6 πηοβῖ τοοθηΐ 
οοη͵εδοΐζυγεβ γε] 45, “ΝοΙ ομς ψῆο Πιδά ἃ Γεπιηδηΐ οἵ ΙΏΟΓΔ] 5686 
[845 ἄοης ἰῖ. Ηον ἰ5 ἰἃ ψῖτ (δῖ ομοῦρ Ηδ 1 15 γῆ 5665 ἃ βοαϊν 
8664. ὃ ὙΠ οἤδηρε οὗ ἰοχὶ ἱηνοϊναά ἰη [(Πϊ5 15 β'σῃΐ, Ὀὰῖ 1ῃς 
Ῥτοῃουπορα δηά βυάάρφῃ 581 οἱ βιίδηάροϊπί ἴῃ ἴΠ6 πογὰ “οηδ᾽; 
8. τηοβὲ ΓΟ ΓΚΑΌΪῈ ἀπ υηηδίυγα!. ΝῸ 5 βέδοΐογυ βοϊυἱίοη οἵ 
1Π6 Ῥγοῦϊ οτὰ οἱ (815 νεσβε [85 γεῖ Ὀδεὴ ἰουηᾶ. ΕῸΓ ἔυὐτγί θεοῦ βυρ- 
βεβίίοῃϑβ, Ὁ. 1..--τἸ ἤθη ἰαξο κερὰ ἰ9 γὙΟΜ ϑρίγὶ! ἀπά ἰοΐ πὸ 056 αοὲ 
ἐγεαομεγομδῖν ἰσιυαγά (ζε υἷε οἤἡἨ 5 γομ}] Οἵ. ν.", “Θρὶπι᾽ ἰ5 
Π6ΓΘ ΔρρΡαγθητΥ οαυϊναϊοηΐ ἴο “σμαγαςίοσ,᾽" “Ρυγροβθ᾽" ογ “μ1}},᾿ 
858 6. δ. ἰὴ 76. «τ  Ης. 141 Κα. 21: Ρβ. ς112, ΤῊ]8 15 8Δῃ δΔαϊηοηϊ οῃ 
στονίηρ ουἱ οἵ ν. 165, ψΠαΐονοσ {πᾶϊ ραββαᾶρε τηᾶῪ τηθδη.---16. 
ον ομὸ τυῆο μαίε5 αμᾶ 5645 αιυαν οοῦενς κὶς5 οἰοήμε το ἷ υἱοΐφηος, 
δαγς γαϊαυεῖρ οὐ ΠοΞ(5] ΑΜ ἰηβογίβ δἰζογ “"βϑηαβ σαν" [6 Ρῇγαϑα 
ἐβ8γ5 Ὑδημες, Οοἂ οἱ 15γ86].᾿ ΤῊΪΒ5 15 σοῦ ὶν ἃ ρίοβϑ; "" ἴοσ ἰΐ 
βεραζαίεβ (6 ὑγοΐβϑ5 ἔσο {πε δροάοϑίβ, οοηβίζιςθβ [86 ΟὨΪΥ 
οσούγγοηςα οἵ (ἢϊ5 {Π|]6 οἱ ὙΔΆνΘἢ ἴῃ ΜΔ ΟΩΙ, δηὰ ἰ5 βϑυρεγῆυουβ 
διοησϑοίάς οὗ [86 ἱτητηθαϊδίοὶν [ο] νης διαστηδίίοη οἵ αν] ης 
δυϊμοῦίίν. ΤῊΣ ἤσυτα “σονογ (ἢς οἰοϊδίησ νυ] νἱ]οίθηοο ᾿ ἡ οὐ- 

ΟἾΓΒ ΠΟΤΟΓΕ 656 ἴῃ (μς ΟἹὰ Τεβίδιηθηϊ. ΤὨς δ4515 οὗ με ἤσυγε 

9 Ὧε ἸΝεοίίε, Κόδ., Κε.. {842].. 11,. ἀ6 Ὠΐου, ἘοβεῦΩ.. 

ἔυ», 49 ὃὺ ἵἯε., Νον., Βυ., δίεν.. 



ςό ΜΑΙΑΘΗΙ 

ΒΘΘΙῺΒ (ο 16 ἰῃ δὴ δηοίδηϊ συβίουι ἩΒΕΓΘΟΥ (δς6 οΑϑίηρ οἵ οπο᾿β 
ξαϊτοθηΐ ΟΥ̓ ἃ ΜΟΣΊΔη Μ͵2ὸλΞ ἰδηϊδιηουηΐ [ο οἰαἰπγΐησ ΠΟΙ 88 ἃ 
ψῖΐς (ς. ΕΖ. τό5 Ὧι. 2289 Ευ. 435)." Τῆς δχϑὶ ἔτο νογάβ οἵ (ἢϊ5 
νΕΙ͂Βα 85 Ἰουηά ἰη 4 ἀγὰ αὐ ϊη ο  Πἰρῖθ] 6 ἰῃ 1818 οοηΐοχί. 481 οδη 
ΟἾΪΥ Ὀὲ τεπάεγεα, “Ηδ ἢαΐοβ ρυϊξίησ αὐνᾶν." Βυΐ “6 τουβὶ 
Τεῖογ ἴἰο Ὑδηνο ἢ το 8 Εἰτη86} [86 Βρεᾶκοσ. ΕΝ. γεηδογίηνρ, 
“1 αῖα,᾽" ἱηνοῖνεβ ἃ οὔδηρε οὗ ἰοχί, ψ Ὡ]ΟΝ 15 ου [86 γΟ]6 658 

Πκεῖν (ἤδη (δαὶ ἐο]ονεὰ μογθ. ΟΥΠΟΥ τοίεγθηοθθ ἴο ψῖναβ 85 
μαϊεὰ ὈΥ͂ {πεῖν υβθδπαάβ ἀγα ση. 203 Ὠϊ. 2115:117,--.«ΨψὁΔ0 ἐαξο ἀοεά 
ἐο γομ ερίγί! σπά αοὲ ποὶ ἱγεασδεγομοῖν ΤῊΪΒ 18 ἃ τερει ἴοι οἱ 
ν. 169 Δηᾷ ΙγΔΥ 6 δυΐϊ ἃ ναγίδηϊ. ΤὨς 5εοίίοῃ ψουϊά εηὰ ἱπι- 
ῬΓοβϑίνεϊυ ψἱιπουΐ 1, 

γν. 10:16 ργεβθηΐ [δς βίγοηροϑβί δηά τηοβδὲ ουΐβροκοη σοηδοηηηδ- 
[οη οὗ {πε ἀΐϊνογος ον] (Πδὶ {μ6 ΟΙά Τεβίδιηθηΐ οοτβ. ΤΒΕΥῪ 
[ὈΓΏΪ58 δὴ 1Πυ8ἰταίίοη οἵ [86 ἔδοὶ [μαῖ [Π6 αν οὗ ἃ ἰαπά δζῖὲ 
ὭΕΝΘΓ ὉΡ ἴο (Π6 τηογϑὶ] βίδηἀαγάβ οἵ ἰῖ5 θεϑὶ οἰ Ζθηβ. [Ι͂ἢ ΘΑΥΙΥ 
15γδεὶ, ἀΐνοσος 566 18 ἴο ἢδνα Ὀδοη {Π6 Ἔχοϊυβῖνα ρεΐν!οσο οἱ [ῃ6 
Δ δηὰ ἴο μάνα Ὀδεη ῬδγΠ 551 0]5 οἡ [ῃ6 5ἰσῃξεβί στουηάβ. 
ΤὨςε Πευζεγοηοιης αν ἴοοκ ἃ ἑοσιναγὰ βῖορ ἴῃ τοαυϊπησ [86 Ὠυ5- 
Βαηὰ ἰο εἶνε {δε αἰνοτοοὰ ψ] ἃ Ὁ1] οὗ ἀϊνοτοοηηεηί (Ὠ. 241 5) 

δηά ἴῃ ὑγοβι δἰ ηρς [ἢ τετηδγτίαρε οὗ (ῃς ἵνγο ἴῃ οδ56 ἴδε ψουγδη 
Βῃου ἃ ΤΩΔΙΤῪ Δηοῖ Ποῦ Βυβραπα δηά 6 δραΐη τηδὰβ 4 σἱάον, 
εἰἴογ ὈΥ ἰδς ἀδαίἢ οἵ Β6Γ δεοοηὰ δυβρδηα οἵ ΌὉῪ ἀΐνοτοθ. Τῆεβα 
Τεβι ΠΟ 0.5 γα ὈΟΐῈ ἔογ ἴΠ6 ρυγροβα οὗ σουαρο  ηρ ϑοῦγα οου- 
δἰἀογαίίοη ου {86 ραᾶτί οἵ [Βα τηδη Ὀείογε ἢδ ἀϊνογοθϑ 15 ψ]ΐθ, ὉῪ 
τα κίηρ ἢΪ8 δοίίοη τοσα ἔοσγιηδὶ δηά Ρυ]}]ς οἡ (6 ομδ δβδῃὰ δῃά, 
ου ἴδε οἰοσ, ἱγγενοοδῦϊθ. Ἑυγίποιτηοσο, (Π6 σῖσῃὶ οἱ αἴνοζος 
ἴγ48 ἀεηϊοά ἴο {Π6 Ιηδη ἰῃ ἴνγοὸ ο4565, ΥἱΖ. δὴ ἢ6 δα Ὀδεη ζογοθὰ 

ἴο ΤὩΔΙτΥ ἃ νἱγχίη ψΒοῖΩ Βα Βαὰ Ξοάυςοά (Ὀι. 2222) δηά νΒδη ἢ6 
μιά 5ἰαηάεγθα ἢἷ8 ΠΟΎΪΥ τηδιτίοαὰ τῇς (2215). ὙἸΒ6β6 ἰατγϑ δηὰ 
[86 ῥγοίεϑβί οἵ ουὐζ ὑσορῃεῖ ον {παῖ [86 τηδτὶϊαὶ γὶρῃῖ5 οἵ ττοϊηδη 
ΨΆΕΙΕ 5ΙΟὟΪΥ ΘΟ σίης ἴῃ 15γΓδ 6] ἃ8 οἰϑοῃεγο. Μομδηνηδα κουρσῃς 
ἴο οδδοκ [86 [ΓραύδηοΥ οὗ ἀΐνογος ΌὈΥ ἜΧΔΟΙΥ (μ6 ορροβίϊε τηθι ποά, 
νἱΖ. Ὁ ῥτοβι δ᾽ ηνς [86 Πυβρδηά ἴγοιῃ ἰδ κίηρς Ὁδοκ δἰ ἀϊνοτοορὰ 
ΜΠ υη11}} ἰοῦ 516 δὰ βσϑὶ ᾿ἱνοὰ ἢ δηοίβοσ δ 885 τῖΐε. 
ΤῊΪβ ἰὰτνν οἵ ἰῃε Κοζϑη ζᾶνε τγίϑε ἴο ζτοβϑϑ δῦυδβε οἱ [ἢς τηδιτίασε 

ἜΤ. ΨΆ5. Χέμδέῤ οκὰ Μοντίοξο ἐπ Εσγὶν Ανοδία, τεὶ οἁ., Ὁ. 87. Ἶ 8ο 5,εν.. 
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τῖῖο. ΝοΙΒος ἰῃς 7 5} ποῦ ἴῃ6 Μοβδιηγηδάδη αν Ὀσουρῃς 
ΤΩ (ἢ ΓΟ] το] ϊοῖ. Ὀλνοσος σοηςἰπυδά ἴο 6 {π6 τίσῃΐ οἵ [86 πηδη 
δίοῃηθδ ἴῃ 15γδεὶ, γὰ8 σμβεςκεά ΟΥ̓ δῖ ἔονν ἰεραὶ οὐϑῖδοὶθϑ, δηἋα νὰ 8 
᾿πάυϊγχεά ἰῃ ΠΙθόγα ν. 

ΤὮΣ σεηεγαὶ ἰπιογργεϊδιίίοη οὗ νν. 19:5 ργεβεηϊδα αὔονε 888 Ὀδδη δῖ- 
ἰδοκοά ἴῃ γσϑοθηϊ {ἰπλ65 ἔσομλ ἰἤγος ἀἰβογοης ἀϊτοοϊίουβ. ΟΑϑμ., (ο]]ονοά 
Ὀγ Μασῖὶ, ϑίεν. δῃηὰ Κοϑιηὶϊ, νουϊὰ βεὶ δεῖάς νν. 11. 15 89 8ῃ ἱπχιιίοῃ ἱπίο 
186 οτχίπδὶ ργσορβοογ. Τῆς στουπάβ υτροῦ ἰῃ βυρροτὶ οὗ [μἷ8 ἅτε (1) 
[(8δὲ τ1πὸγ Ὀτοαὶς [Π6 σοπηροϊΐοη Ὀεΐψδοη ν. 19 δηὰ ν. 12. (2) (μδὲ {μεῖς 
ἰπίογεβὲ 8 ποῖ ἰπ οἰ δίοβϑ 88 ἰῃ ν. 10, θυ ἰῃ ουϊϊι8; (3) (δδῖὶ ἴμεν ἀςαὶ 
01} τἢς βυθ͵)οοξ οὗ ταῖϊχοα τηδγγίασοβ, τ μεγϑαβ νν. 19. 15:16 ξσγα οοποοσγηοα 
Μιὰ ἀϊνοτοο; δηὰ (4) ἐμαὶ δεῖν διἰ(υἀ6 τοναγά ἰοσοῖ 6 18 18 ΘΟ ΓΑΣΥ 

ἰο ἴδαὶ οὗ Μαϊαςοϊιὶ (ς΄. 1..). [ἢ ΓΟΡΙΥ ἴο {Π686 οοῃϑί ἀοσ 008, 1ἴ ΤΑΥ͂ 
6 5αἱὰ (1) (πδὲ «ἴΣ ργοῦ Ὁ π85 Ὧο0 τείεσεηςς ἴο ἰογεί χη οσβ (0. ἴῃς ποῖα 
οὐ ἰδὲ ρϑ5858σ6); (2) {μδὶ ἴξ ἰ8 ἀϊβίσυ]ε ἴο 866 ψὮΥ ἴδ6 8816 ττίτο 
ΤΩΔΥ οὶ ἢανα ῬοΐὮ οἰ δὶς] δηὰ γε σίοιιβ ἱπιεγεϑίβ δπα σδν ποῖ ργεβοηΐ 
Ῥοίὰ οὗ ἔδόσὰ ἴῃ ἰτοδίίησ αἰ ογθηϊ δϑροςῖβ οἵ οῃς δηὰ ἴππ βαῖηὴθ βυῦ͵εςὶ; 
ἴδς ἔνο ἃζὲ οοσίδίηἷϊυ ποῖ υγυϊυαῖγ ἐχοϊυϑῖνε ἰῃ νν. 15:9; (2) 186 χυδ8- 
ἤοῃϑ οὗ ἀΐνοτος δηὰ πιὶχοα τηδειίαρσοϑ ἸγΟΓῈ 30 ἱμοχισ Δ ὈΪΥ ἱπιοστηϊη σία 
ἷῃ δοΐυδὶ ὑγδοϊϊος (μὲ ἴῃ αἰβοιβδϑίησ εἰς τ[ἢ6 ΟἿΒΟΙ 8 ἱπνοϊνεά. 
ΤΊΟΥ ἃζὸ ποῖ ἴπὸ βοραγαῖΐα δηὰ ἀϊβιίηςϊ βυδ)θοῖβ, Ὀυϊ ἔνο ρδδ9868 οὗ οὔθ 
βυ )εςῖ, νὶΖ. ἴῃ οἰ σαϊΐοη οὗ ἴῃς ἐν ἴο Ὀς ἰογαὶ ἴο 8 ροορὶἜ δπὰ ᾿ιἷ8 
ἀοά. Ἐξεδά ἔτοια (δΐβ Ροἰϊηὶ οἱ νίενν, ἴΠοσὰ ἰ8 πὸ ἰδεῖ οὗ οοπίϊπυΐ ἴῃ 
{ππ ῥγοόρτεββ οὗ (ες (πουρῆϊί. 

ἯὟἊΙ. 9668 ἴῃ (8 ραββᾶσα 8η ενϊάδπος (δὲ πε ργόρβόον οὗ Μαὶ. 
οὐχί παιθα ἴῃ ἴῃ6 ἄδγβ οἱ Δηϊίοοδυβ Ερίρμδηθβ. ΤῈ σοταπ ην ἰβ 
501} ἱπῖο ἔτο ραγί68, [ῃς ρίουβ ψῆο Κϑόρ ἰῃ ἴῃε οἷά ραῖ8 δηὰ [ἢ ἀροϑ- 
ἰΔἴε8 ψ|0 ᾶγὸ ἰογβαικίησ Ὑδη πη δα ροίΐῃσ ονεὲῦ ἴο Οτθεῖς τγδγβ δηά 
1δουρῃῖ8. ΤῊ 8 ρᾶβϑαχο ἀδηοιηςοϑ (ἢ ΐἷβ8 τηονεπηοηΐ, δηα τοοογάβ [86 
οτοςϊίοη οἱ 8ῃ δ΄ ἴδ ἴο Μεβδιηησιη-Εἰ δηὰ (ἢ6 οὔϑεγνδπος οὗ ἴῃς Αάἀοηΐβ 
σου. Βυξ ἰῃ ογάεσ ἰο οὐαί βυςἢ ϑυγρτίβίην τεβι 5, ΤΥΚΙ. 845 ἴο ροϑὶξ 
ἃ ὙΠ οΪςβ6]ς οοτγυροη οὗ ἰῃς ἰοχὶ, 30 στεδῖ, ἱπάςεςά, [Πδὶ Ὠς 5 υπαδὶς ἴο 
βϑυσαεβί [Π6 ΠΘΟΟΒΒΘΓΥ οΟΙτοος!]0η5, ἱπβουφῇ ἢδ 15 αυϊΐα 50ΓῸ 88 ἴο (Π6 φεῆ- 

εἴα Ϊ βθῆξβδ οὗ [ἢ6 ραββϑασθ. Μοίμοάβ οἱ (Ὠΐβ [κἰ πὰ σὴ ΒαγαΪϊν Ὀς ἀεδοπγοά 
βεϊεπῆς. 
Τῆς (Ὠἱτὰ δἰϊετηρὶ ἴἰο ἀΐϑρίδος ἴῃς ττϑάϊιίοηδὶ ἱπίεγργειδιίοη ἰβ ἰμδὶ οἱ 

Τοιτεν (1808). Ης νᾶ58 ἰἰς ἢχϑὶ δἰϊτες ὦ ἴο βυργεβὶ {μι ἴῃς ργορμοι 8 
αἰίδοῖκς τϑ ποῖ ρΡΟῚ τϊχοα σηδυσίαρσοβ οὐ ἀΐνογος, Ὀυ8 ὉΡΟῚ Δροβίδουν 
ἴο ἃ ἰοτείσζῃ ουἱι. Ου ([ι|8 θα5ϊ|5, ““ἀδιρῆίον οἱ ἃ ἰογείσῃ κοά " ὈδοΟσΩ68 
“ουἱὶ οὗ ἃ ἰοτείχη μοὰ,᾽ δηὰ ““υἱΐίε οἱ [γ γουίἢ᾽᾽" Ὀεδοοϊηδβ ἴδ τεϊσίοη 
οὗ δον ἴο ποῖ [βγϑοὶ μδα ἑοσυμοσὶν ὕδοῃ ἴσυθ. Βυΐῖ, 88 [845 ὈδδΏ 
Ροϊηϊοὰ ουξ ἀρονε, 186 ἰδησιασὸ ν}}} ποὶ Ὀδᾶγ (8 Πχυγαῖίνε ἰηΐεγρτο- 

Καϊίο. Εὐγίδογηοσο, (δ ΟὨΪΥ 5αιϑἰδοίΐοσυ ἱπιογργοϊδιίου οἵ ν. 13 τηδίκ 8 
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ἱε (Ὠγεδΐεῃ ἴῃς ἀεϑίσυςίου οὗ ἴμ6 συν ἱπάϊνίυΑ] τι ἷ5 ἔδσαῖν δηάᾶ 
ΒΙΓΟΩΡΙΥ βιρροσίβ ἰδς Ἰἰζεγαὶ ἱγεδίτηθηΐ οἵ ἴῃ 6 ψἢΟΪ6 ρδβϑαρα. 

10. ΤΏς ἔχβε ἵνο οἶδυβ65 οἱ (ἢϊ58 ν. σὰ ἰγσδηβροβθὰ Ὁγ ΦὥΑΒῪ Ἠεϊά. 5 Ἅ, 

Εἰὰ., ΗΡ. 22, 23, 26, 36, κι, 62, 68, 86, 95, τού, 114, 147, 185, 198, 233, 
238, Ισῃδίϊι5, Οτίσεη, ΟΠ γγβοβίομι, Αἰ βδηδϑὶιβ, δθὰ Τπεοάογε οἱ Μορ- 

ϑιυεβίϊδ. ΤῊΪΐβ 15 ρσοῦδοϊν ἀυς ἴο ἃ ἀεβῖσγε ἴο γίνε σοἂ ἴῃς ἔχϑὶ ῥἷδος, 
186 νοτγὰ ““ἰδίμεγ᾽" Ῥείη ἰηϊεσρσγοῖοα οἱ Αὔσγδαδδῃι, οἵ βοιηδ οἵἴποσ πιδῃ. 

ὥπο.ν ΘῊ ἄρτοὸ σῇ ἴῃς οτγάοσ οἱ ΗΑ. 6[8ο. ὁοχη. ν.19., ( ρυΐϊβ 8]} 
ἴῃς 5Βυβῆχοβ ἴῃ πὸ 24 Ρ᾿. ρ]., Ρργοῦδοϊν ἴο δνοϊά ἱποϊυάίηρς ἴῃς ῥγορβεῖ 
δίταϑοῖ ἢ [Π6 συν ΟὨ65.---Ἢ}}} ἘΔ. Ἴ22), ψῖ 4 οοὐά. οἱ Κεπη,, 
ΒΘ. ὦ διὰ τηοβὶ ἱπίοσργείοσβ. ΤῊ ΝΙρμαὶ οἱ 122 ἀοθβ ποῖ Ὅσοὺσ, ποῖ 
ψουὰ ἃ 6 διιίης πετο. ΤῊ ἱτηρί. δηὰ ἰηΐ. οβίσ. οἰϑθνῇεσο αἰ σανβ 
μᾶνε ὅ.---11. ΠΩ2] ῬΙΟΡΔΌΪΥ δῃ Εἰτοῦ ἴοσ ὼ3, ἰῃ νον οὗ δ'πι ἴῃ (Ὡς 
Ὠοχὶ βεηΐθηςθ, ΨΏΕΓΕ ΠΝ 5 ἀσαίη ἴῃς 5υ0)6ο,. ΤῊΣ υ6 οὗ [86 ἴδιλ. ἰ5, 

οὗ οουγβα, Ῥογιλβϑίθ]ς (ς(. τ’, ΏΟΓΘ ὈΥῚΝ 5 ἰγεδῖθα 88 ἔθπλ.), πὰ τηδῪ 

δᾶνε Ὀδεη σἤοϑεῃ μεσ Ὀδοδιϑε οἱ (86 56γὶ6β οἵ ἔεπι. ἰοστὴβ ἴῃ Ὡς ἰδ 
Οὐουγβ. ΤῈ οοτθσηοη οσρ᾽δηδίίΐοη (50 ἐ. 7. Μαυ., ΗἨά., Κδμ., Κςε,, 
1500.) 5 ἐμδὶ ἴῃ (86 ἴομι. ἰογαι (86 ἰδηὰ 8 1δουρῶϊ οἵ, ἀπὰ ἴῃ ἴα 
ταδϑς., ἴδε ρϑορὶς; δυῖ (μ}5 15 ἃ Ὀἰϊ γι βςοϊαὶ].--- τρῶν 55] Ἐὰ, Ὁγὰ τϑδκ, 
πὴ} Βυ.; ὉΡ21 γι εἰ 8. ἃ βοοὸοσ βραυδηςς οὗ ἴθηϑεβ. Μοζβϑονεσ, "Ὧν ὃ;2 
ἀοε5 ποῖ δα ἃ πον ἕαςΐϊ, δυῖϊ τηογεῖὶν ἀεῆπεβ ἰΠ6 σοπίεπὶ οὗ ἴΠ6 ρτοοδά- 

ἰῃξ ΡὮΓΑθ6 τΏοΓα ἜΣρ] ἐς Ε]γ.---Ὁ} ὃν ΓΔ Ὁ»21) ὦ καὶ ἐπετήδευσεν εἰς θεοὺς 
ἀλλοτρίους, ρΑΥΔρὨγαβίηρ ἴγθεῖν, ρεγμδρ5 ἴο νοὶ [ἢ τηθπίϊοη οἱ σηδγ- 
τίαχοβ τι} 8]16η5. ΟΝ 9. " οῃ. εἰς, οἵ. Ἐ! εἰ αἤεοαυὶξ ἄδος αἰΐεπος. Ὁ 
αμὰ τυογελέῤῥεοά εἴγαηρε ρος. ΜΥΕΪ. Ἃ22 ὈΜΎΓΣ ὅρον, "'δηὰ δα5 Ὀυΐῖ δα 
ἰἀοϊδίγου! δαὶ ],᾽ ἑ. 6. ἃ 5ῃτίπο. Οβεδ. 5) ὕμ "2 Νὴ), "'δηὰ [85 δαΐδη 
ἴῃ ἴῃς Βοιυε οἵ ἃ ἰογείζῃ οὰ." ἩΗ. 15644.5 ΟΥἿΟΚ. ΧΙ, 526), γι τῦκ Ν 

") Ὁν,-1. συκῦ] ὦ Ἡ (τοδὶ ἢ 858 ἱπιτοάυοίηρς (ῃς οδ]εοςὶ οἱ ἴῃς νετῦ, 8 
ΟΟΠΊΤΩΟΩ 8856 ἴῃ ΑΓγάπ. δηὰ ϑ'υτ..--}ρῦ Ἅ] 9 ὦ -- αμὰ κὶς τον απᾶ 
᾿ξ δοηἷς δοη. Ἐ ηιαρίσίγμης εἰ ἀϊδοίῤῥμῖίμηι. Ὦ, οἱ ᾿πρ15, ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ 
οπαϊτἰἰὴς ; 80 αἷϑο Εἰ8.. ὦ ἕως καὶ ταπεινωθῇ -α ΠΡῪ Ἢ; Βέποε 
να. ΣῪ Ἢ (ς΄. 36 10. 1353 Β5. 423); 90 ΟΑϑῃη).., Νον., ΒΏΒ., Οοετῖ, 

Βυ., νδη Η.. Κοηη. 90 δ'3ο 88 Ὑ. Βυὶῖ Ϊἷ: νουϊὰ "6 ἃ βίγδησεο ϑοςΐδὶ 
ογάοσ ἰῇ ψ πίοι ΘΝΟΣΥ τδη ψ͵δ8 ρτον δα πὶ ἃ “ΚΙβχος υῃμὰ Νοετίεὶ- 
αἰγεν᾽ δηὰ πουἹὰ ἰοοῖς Ὡροὴ [6 ἰοβ8 οἵ [μ656 85 ἃ ἰεγτ ] 6 οδ]σηϊίγ. 
Τοῖταν ἢ)5} ϑλϑ ((΄. 3.", γΒεγο ᾧ σε οσβ Ἐχϑοῖν 85 ἰϊ ἀοαβ Β6γθ); 90 
Μαπὶ, Κεηὶ. Βυὶ 118 5 ἴοο νᾶες ἃ ναγίδιΐοῃ ἴσχοι ΑΕ, ἀπ Τοιτεν 
Βίἰπλβο] ἢ [88 βίηςς δϑαηάοηδα ἱξ (Ὁ. 5.). Βδοβυγδηη “7)} 2). Οτ. Ὃ3 

γ)λνν; ς΄. ἢ. 385, ἋΣ οσουΓβ αραίη ἴῃ ((. ς3 δπὰ ἰ5 [δ τεζυΐαγ ἔοττη ἔοσ 

[ἴῃς ρτίς. οἱ [6 βἰδῖῖνε νεστῦ; ς΄. γῇ ἈΝδΐονες 15 ὑγεοῖβα πιοδηΐησ 

(υ. 5.), ἴὰῇς ρἤγαβϑε 5. δῃ δχδιηρίςα οἱ ἰἢς ἰάΐοτλ ἰῃ ψΐοῖ ἀνεσυιΐηρ 8 
ϑυδβυμηιοὰ πάθος ὑπὸ Ορροβὶίε οδίεοσγίεβ, 6. ζ. Κγ͵Ὰ) 3.0; 2ΦῪ 2», Ζε. ο"; 
ΔῊΡΥ ἼΡ, Ὠϊ. 3258, ὙΠ βοορα οἵ ἴδ6 ΡὮγαϑα 15 ἤεγὸ οἰεδυῖὶν οομδησαᾶ 
ἴο ἴμε ἔδπιν οὐ ἔσϊεη 8 οἱ ἴῃς οβεπάει.---18. γ)2] ὦ ἅ ἐμίσουν -- 
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τ; 380 ΈΕΪ., Ομς., Βυ.. Μασίϊΐ οὔλ. ἰξ 88 ἃ β'οββ ἰῃἰεηθα ἴο σε- 

βἴογο ἴα οοπῃηθοίίοῃ Ὀδίψδη ν. 19 δῃὰ ν. "} ἴον ἰ μβαὰ Ὀδθὴ Ὀιόκοη ὈὉγῪ 

ἴς ἰηπϑεσίίοῃ οἱ νν. ".; 80 Νον.Κ, Κοηϊ.-- 02} Βα. 109}, [ο]]. ὦ 
ἐκαλύπτετε; 50 Αα., ΘΉ. ϑοτὴβ ργοῖδσ 093; 6. ς. Βδοβσηδῃη, νδῇ Η., 

153ορ.; δυΐῖ [86 ἱπηρί. 15 ὈεςΕΣ 85 δ ἐχρ᾽δηδίΐοῃ οἵ ἴῃς ργεςεάϊηρ ἱτηρί. 
ἼΦ»γ. Μασγίὶ, 1025, ψῖς ἢ γ1ε145 ἃ ροοῦ σοπβδοιίοι οἱ ἰξΏ565.---1 38} ὦ 
ἐκ κόπων -- κμΏ. ἯΚΙ. πὶ. Βιυ. ἸΝΌ. Μδην ἰηϊογργείοσβ τηδῖα {815 

ἃ τεβυϊὶ εἶδιιβε, νὶΖ. “80 {μδὶὲ ἴμοσα 15 πο,᾽" οεἷς., σἰνίης "Ὁ ἴΠ6 5βδῖὴθ 
οτος 85 ἰῃ Ζρ. 2. Βυὶ τὰς 1ἴης οἱ [πουρὰὶ ἰ5 Οἰδασεσ δηα βΞίγοηρογ ἰἔ "Ὃ 
Ὅς κίνοῃ οδι54] εἰσηίΐβοδηςα; Ὁ. 5..---9.}}] ὦ ᾧ Θ - (γοηι γομγ λαμπάς; 
Ῥυΐ [18 ἀοε65 ποΐ 081] ίοσ ἃ ἀϊβογεηϊ ἰεχί, ίοσ (δε Ηδῦ. οἰΐεῃ υ.868 ἴῃς 56. 
ὙΠοτῈ ψ͵θὶ Βῃουϊὰ υ86 8 Ρ].; οὐπέγα 150Ρ..---ὉΓ ΝῊ ὦ ὦ - αμά ἐΐ ἰδοι 
δαγεξ,.----Ὦ Ὁ»] ΦΟΛΕΓ δῃά ΗΡ. 40, 40, τού Δρρδγθηῖν οὔὰ.; Ὀυϊ [815 5 
ῬτΟῦΌΔΟΪΥ ἄυς ἴο Δη ἱππεῖ- ασθεκ οἰτοὸῦ οἵ ὁ ἴογ ὅτι.---Ὁ}} Βα. . 

16. ΤῊΐϑ ἰ5 υπαυσϑιομδΌ]ν δὲ τηοβὶ ἀϊβιουϊε ν. ἴῃ Μαὶ.; 0. 5..--ὸν 
Ἢ ποηπε τὸ εὔπ, 80  δῃὰ ἵνε., Οοτῖ, Νον., νδῃ Ἡ., 1βορ.. ϑῖεν. 
μνῶν μδ ΔΒ ΗΡ. 48, 233, καὶ οὐ καλόν; ΦΝ ο-. » ΗΡ, 86, καὶ οὗ 

καλός. ΦΛΩΓ Ἠεϊά. ἩΡ, 22, 26, 36, 42, 49, 51, 62, ΟΙ, 95, 97, 130, 147, 
τᾶς, 228, 232, 240, ουκαλλος, ρΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴο Ὀ6 τεοδά 85 οὐκ ἄλλος, νὰ 
Θη 1. 4.5... Ὁ ΕΠὰ., Αγ... ΦΟξ ΗΡ. 23,40, τοό, οὐκ ἄλλως οἵ οὐ κάλλωτ:" 
ΤΏδ Ῥγορεσ ἀϊθροκβιτίοη οἱ (ἢ]58 ἱπάεδηϊίς “ομθ᾽ 15 ἴῃς τηοϑὶ ας 
ΡΓΟΌΪΘαι ἴῃ ἰμ6 ἱπιεσργεϊδιίίοηῃ οἱ ν. "Ὁ; Ὁ. 5.. [1 18 'ἴἢ δὴ ὑπυβυδὶ ροβὶ- 

(ἴοῃ ίοσς 186 5ι]Θοῖ οἱ ἃ νεγῦα] βεηΐθηςθ, υ]685 ἰἰ 5 ἰπιοπάθα ἴο 6 
δοραῖς; δηὰ ἰδ ἰβ ᾽υϑῖὲ 848 δθῃοσιδὶ ἃ ροβίϊοη ἴοσ [86 οὈ]οςί.---Φ.] 
ΞΘ. υας ἱδεγε ποί ὁπ ηιαπ 7 Εἰ ΠΟΥ Ομ ἰὴ “» οὐ οἶβα σεδαϊπρ ἰξ ἃ8 Φ'ν. 
ναι Η. οὔῷ. το. ΡΥ, ἰδίῃ 1 ἔγοπι ἴδῃς [0]]. νογά.---ν τ} νη Η. 
κοῦ, Ἧε. ἀκὴν; 80 Οογί, Νον., [ϑορ.. Βιυΐϊ ἰδς τοϑυϊείηρ ἰάϊοσῃ, ἱπ 

1.6 56η86 φίνοη ἴο ἱξ Ὦν Ἧνε., 18 ψὶτΒουὲ ΔῺΥ Ράγα]]οὶ ἴῃ Ηςῦ.. “ΝΦῸ 
ΠΥ οουϊὰ ΟἹ τθδῃ, ““δηὰ ἰείξ (ογ Κορ) βρὶ γε (οσ ὑσεδῖ}) ονεγ"; ἰΐ 

οουἱὰ πενοσ τθδὴ “'δηά τηδϊηϊαϊηοὰ Ὀγοδίῃ (οὐ βρίὶ τ). Ευσίδοσ, [δ 6 

ἰάϊοπι πὺὴ ὩΦΡ ἰ8 ὨΔΙΒΗ; τὰ ββουϊὰ ἐχρεςῖ 1), ΠΡΌ), οΥ ἴῃς {κε [{ 18 
Ῥοββῖθ]6 (μαΐ νῷ ββοιϊὰ δ6 ζκ; ς( [86 ορροβί(α ἰγαῃηβϑροϑβί το ἰῃ ΜΙ. 
45. Τί, ἴῃ δάαϊιίου, νὰ δοοορὶ (Ὁ 8 ἰσοδαίτηθηΐ οἱ "Φ» δπὰ γεδὰ τὸν ἴῃ 18 

ΡΪδοδ, 8190 ἀγορρίηνς Ἴπν 858 ἃ ἀϊτίος. ἴγοῦλ [86 βιιςοοθάϊης ἼΠΝ, τὰ γαῖ 
[αὶ γῖν ροοὰ 56η36, ν]Ζ. “1Βοτο 5 ἢοΐ 8ἃ δὴ ὙΠῸ [88 τηογαὶ 56 Π36 
(Ξ βριτῖι)." ΤΪβ βυϊίβ ἴῃ ῥγοοεάϊηρς οοηϊεχί πιο }}, ἀπὰ ἀΐβροβοβ οἱ [δε 
ἀὐθβςυ!ε “τετηπηδηὶϊ οἱ βρί τι." Βαϊ [Πς σοηπεοίίοη πε δὲ [Ο]]ονγΒ ἰβ 
ποῖ 5 Πς!ΊΘηἘ}Υ οἶοβα. (ᾧ, Βονονοῦ, [γι ϑῃθ8 ἃ Ὺ οἱ ἐβϑοᾶρα ἤεσα 8150, 
ἴῃ 1[δδὲ ἴξ ογοἶἱ5 πον. ΤΒυ5 [πε τ ΒοΙα βεηΐδησα Ὀθοοσαθβ, “ἴμογα ἷβ ποῖ 
ΟὨς ΨὮΟ Ἦδ5 πιογδὶ 5656, νῖΖ. οης 5βεκίης ἃ μοΐϊν βοϑὰ.᾽ "ν ἰβ δδϑῖν 
δοοσυῃίεα ἴοτ 85 ἃ Τηδγρὶπμδὶ αυογΥ ὉΥ βοῦλδ ΡυζΖΖίοα τεδάεσ, δηὰ ἥ οἵ 
ἽΙΚΣ ΔῪ ΜῈ} θ6 ἀυς ἴο ἀϊϊίορ. ἔγοτῃ ον. (Οὔ. τὰν ργεβεηϊδιίίοη οἱ (815 
ταοοηϑισιςοη ἴῃ Α νεογίςαπ 7ομγηπαὶ οὗ ϑερις Π1απρμαρες αμὰ 11 εγα- 

ἔμχες, ΑΡΓΙΪ, 1912.---οὐῷ να Η. πνν. Βυ. πΡ)δ; οὕ. 2 8. τό::,-- Ὁ }Ἅ} Ὑγ6. 
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4}, 80 Οοτί, Νον., ϑῖεν., [3ορ..---πνῦ Ὁ] Ὁ ογη. πον, ὦ καὶ εἴπατε 
τί ἄλλο ἢ κι τ. λ., Ἡ εἰ φιίὰ ὠπὴδ. .. πίοὶ, Βα. νῷ Δθ..-ὴν ΦΡ5Ὸ 

ὈΝ0Ν] ὦ σπέρμα ζητεῖ ὁ θεός. (ὦ οπὲ ϑομρὶ τεοὰ ἴγοιι Οσοά. Ἢ φμαενὶ! 

πἰσὶ δορί Πεῖ. Ἐ᾿οββίοσ, οἡ ἴΠ6 8515 οὗ ώ, τεβίοσεβ ἴῃς ργεοράϊης ἄνα 
ποσὰβ 805, ον ΦΡΩῸ ΚΣ ΓΝ ΠῸ Ὁπσοκν, Βυῖ δ᾽ 5 καὶ εἴπατε ἰ5 
αἰτηοβὲ σογίδἶγ ἄπ ἴο ἱπιεγργεϊδιίίοη, δηᾶ ποὶ ἴο (ῃς ργέϑεῆςς οἱ ἃ 
ἩδΘΌ. οαυϊναϊεης ἰοσ 1; δηά [86 βαῦδ [δΐηρ ψ1}} δοςουηΐ ἴογ [δ ροκβὶτίοῃ 
οἱ σπέρμα ἷη ὦ. ΤΉΘ 56η86 βοοιγεοά 15 ηοΐ 50ἈΠ1|Ο ΘΕ 5ίγοης ἴο ολττΥ 
{πε86 ἰαχίιδ] ομδηρε5.---Ὀ5 ΠΥ ὉΓΟΦ) Β. ἸΤΩ) ἼΘΙ; 90 Νον. ΧΟ). 

-- ον ὩΟΝ2] Ἐά., πὴ Ὁ, ΡΡ) ὭΨΝΣ φκὶ; 80 ὅγ., Νον., Μαπί, 
13ορ.(Ὁ), υῬνο., -- 2} ὦ ὦ Ἐ, ο οοὐά. οἱ Κεπη. δὰ ὁ οἱ ἐδ Ε. - 
ὭΣ; 80 ἵΝε., Οοτί, Νον., Ὀσ., Οἵ. δῖεν., νδῃ Η..---16, τὸν τ] ὦ 
ἀλλὰ ἐὰν μισήσας ἐξαποστείλῃς. ὦ οὔλ.. Ἔ ον» οὐΐο δαδμογὶς ἀξνεΐίηε; 

80 ὦ, εδδηρίηρ Ὑμαὶ 15 οἰ βεγυγίϑε ἃ ἀδηυποίαιίοη οὗ ἀΐνοτγος ἰηΐο δὴ εσ- 
Ρ ἰεῖξ δυϊβογίϑαϊίοη ἱμεγοοί. ε. "' νι. νδη Η. ἐτεδῖβ ΜΝ) ξ' 85 δαυὶν- 
δἰεηξ ἴο μὴ) (Ὀυϊ δνεγυ σε οἶϑα ἴῃς ἴοστῃ οἱ ἴπε ῥγίο. 8 ν)) δηά 

Το κο8 ἱξ ἴΠ6 βυρ)εςϊ οἱ Ψ, τοδᾶ 88 πῦρ. [ἰ βϑελβ Ὀεϊϊοσ ἴο [οἱϊονν 
ὉυἘτο. ἴῃ Κοορίηρς Ν)Ὁ 85 8 ρῇ. δηὰ τεδάϊηρ πὐν', ἰῃ ἀαυμάειὶς οοπδιγαςτίοη 
ἢ ἰξ. ΤΪ5 ἰηνοῖνεβ πο ἔυσίμεσ σἤδησε ἰῃ [86 ϑεπίθηςο, 85 ἀοεβ ἴδ 6 
τεδαϊηρ οὗ ἮΝ ε..---πρ2}} ὦ καὶ καλύψει. Ἢ ορῥεγίε! αἰώοηι. (Ὁ --- τὉ9» μδ; 

80 Φ. Οοτῖ, γρ9.. δε. πρ3); 80 Νον., Μαγιὶ, δῖεν., ἴβορ..--σο] 
Ἰφυ. ὦ τὰ ἐνθυμήματά σου (ΟΥ̓ ἩΡ. 22, 46, Ξ1, 62, 86, ος, 147, 

1δ8ς, 228, ὑμῶν); ὈΤΟΌΔΟΪΥ Δ ΟἸΤΟΥ ἴοσς ἐνδύματα, ᾿ΏΪςὮἢ ᾿ψγ88 τεϑιογοᾶ 
ἤετα ὉγῪ Οδρροὶὶυβ δηὰ αἷἰϑὸο Ὁ αταρςε (1720), σι ῖ ἢ [86 βυρροτὶ οὗ 186 
ἀδυρῃίοσ νογβίοηϑβ οἱ ὦ, νὶΖ. ὦ Ἄ, Επ᾿., ἀηὰ [6 (δοτγρίδῃ. ϑοζῇξ ᾿οπὶ- 
ταδηϊδίοσβ (6. ζ. ΗἹ., Μαι.) μανς ἱπιεγργοιοὰ "Ὁ δ8 ““ννἱἴς,᾽ δἴϊες ἴ᾿Ὲ 
δηδίορυ οἱ (δε Αγ. "δαςμη; ς΄. Κότγδῃ, δυγὰ Π, 183, πεσε βρϑακίης οἱ 
τΠΪνο5 ἰς 15 5δἃ, "ΠΟΥ ἃγὸ γΟῸΣ σαγιηθηΐ δηά γοῖι τὸ ἰποῖγβ." Βιυϊΐ 
1(ϊς9 ἰ6. τοῖα! ἵν ψἰῖπουϊ βυρροτὶ ἴῃ ΟἽ. ιιϑᾶζο.--ὐ 2] ΟΥ̓ δὐάς τὴν 
σννθήκην; δηὰ ΗΡ. ος, τᾶς, τὴν διαθήκην. 

ὃ ς.- ΤΗῈ ΝΕΑΕ ΑΡΡΒΟΑΟΓΗ ΟΕ ΤΗΕ ῬΑΥ͂ ὈΕ 
ἸΌΘΟΜΕΝΤ (ω1:-9. 

ΤῊ ῥσορμεῖ οἰΐθϑ δῃοῖμεγ οδι86 ἴοσ Ὑδην 5 δῖ] γε ἴο 0655 
1586], ν]Ζ. ἢΪ5 ρθορὶβ ἢδνε ἰοβί 4]1} [αἱ ἰη ἐμπεὶς σοᾶ. Ὑπογείοζο, 

ἢς Μ11} ϑεηα 5 ΤΠ ϑθησΟΓ ἴο ΡΥΈΡΑΓΕ ἰοῦ ἴΠ6 σομηΐησ οὗ (6 ἀδγ 
οὗ ἡυάρστηεηί. ΤἸΒδη Μ}1}} μετα Ὀ6 ἃ ρυγβορίίοη οὗ [86 ῥγίθϑο νυ 
ογογ δηά ἃ [11] ἐχροβίγε δηα σοπαεπγηδίϊοη οἱ 5 65 οὗ ὄδνεγΥ 
Κιπά, Ἐογ Ὑδῆν θῇ 15 υηδ] [ΟΥ̓Δ ΌΪΥ ΟρΡροβϑά ἴο 5ἷη, δηᾷ [ἢ 5] ὩΠΟΥ5 
ἴῃ 15Γ86] τηιϑβί ΡῈ 5}. 
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47, γομ δαῦτο »ηαὐς Υ᾽ αἰπυοῖς ᾿υξαγν ὃ. ὙΟΜΓ δἰαίδη 605] ἱ. 6. ἰ(ῃ6 
Ῥδίίδηςε οἱ Ὑδαν ἢ ἰβ ἐχβδυβίοα; ο΄. 15. 433. ὙΤΒ ῥγορβοῖ δά- 
γοββϑοϑ [6 ρϑορῖὶβ ἰῃ ζϑῆσσγαὶ, ποῖ [86 ρίουβ ἱῃ ἴβϑγϑοὶ," ποῦ ἴδ86 
ΕἰαΥησν τἱοκεα ἰῃ Ῥαγίίουϊα, 85 15 βϑῆονγῃι Ὁ ἴῃς πδίυγο οἵ 
186 Ομδῦχαβ ἰη ν.", ὙΒοῖγ δι(ἰϊτυάς οὗ τη ὙΔΏΜΕΝ σΔἢ ΠΟ ἸΟΏΚΟΓ 
δηάυτο. Τἢδ {ΠῚ Οἱουβ ἃγε, οὗ σουγβθ, Ἄχοιρῖθα ἔτοσα [Π15 δο- 

ουβδίίοη; Ὀαῖ {ΠΟΙ͂ Πυ ΓΒ ΔΓ 50 [6 85 ἴο ΤΏ ΚΟ ΔὴΥ σδγοίι] 
ἀἰβοσ πϊηδίίοη ἴῃ βίδίοσηθηΐ ὈΠΠΘΟΘΘΒΑΤΥ ἰῃ ἃ ζΘΠΘΓΆ] ὈΓΟΡΟΒι Ιοη 
ΒΌΘΝ 85 115.- - Υ εἰ γος δαγ, σιν λμανο τῦὸ νιαάο Μἶηι τοεανγ 7] ΤῊΣ 
4υσϑίίοη δηἃ ΔΒ ΕΓ 5.γ]6 15 Πογα γεβογίθα ἴο ἴοσγ {Π6 ορεηΐϊηρ οἱ 

ἃ ΠΟῪ Ρἢ.856 οὗ [δε αἴδοουγβο, 151 85 ἴῃ 370. 13.---  ρ; ἐπαὶ γοι 5αΥ, 
Ἐὐενν ομο ἐμαὶ 4065 εὐἱ ἐ5 ροοά ἐπ ἐξ ἐγες οἵ Υ αἰπυεῖ αμά κε ἰαξες 
}ίοαδμγε ἐπ ἱλοηῖ] Οἵ. ΖΡ. 1τ2.. ὙὍΤδδ δχρογίθμοαβ οἵ ἴβγδεὶ δδά 
Ὀδδη 80 δασζὰ δῃηὰ 886 ἀυγίηρ [Ὠ6 6Χ]]ΠἸς δηα οαυὶν Ροβί-οχ!]ς γϑδῦβ 
[ῃδὶ [411 ἰη ὙΔΆ ἢ δηὰ ὨΪ5 σοούῃ655 ψγἃ8 δ ἃ ον εὉ Ὁ. ΜδηΥ 
ΨΈΓΕ ΓΕΔΟῪ ἴο ἴακα [6 ροβίτίοῃ Βοτα βἰδίεθα, νὶΖ. ([μδῖϊ ὙΔ ἢ 8 
Ἰηδυεπος 88 ὀχοσίεα ἴῃ Ὀθἢ 4} οἵ (ῃς ψιὶςκοα 85 Ἴνοῦ δραϊηβί [ἢ 6 
τὶ σῃΐθουβΒ. ΤὨΘ ἴανοιυγ οἱ Ὑδην ἢ γγὰ8 Ἰοοκαα ἴου ἰῃ (Π6 ἔοστη οἵ 

Ττηϑίο 8] ΡΓΟΘΡΟΓΙ(Υ οἱ ἀνοῖν βοτί. Βαυΐ νεγγ {1{π|6 οὗ [15 δα σοπης 
ἴη 15γ8 6} 85 ΨΥ οἱ τεσεηΐ γϑαῖβ. Ηδηςθ ἅσοβα ἴπὸ βΚερ(ςῖβιη τὸ- 
βαταϊηνς Ὑλην ἢ 5 Ἰηϊογαβί ἴῃ (ἢ6 τρῃΐοοιϑ; “86 δατίῇ 15 σίνεῃ 
ἰηῖο (Π6 Παηάδβ οἱ [ῃ6 νίοκοα᾽" (ΤΌ. 93). ΤΒε βἰγυσίυτε οἵ ἴδ 
βοηΐθησε ἰδ εἰ ρ ῃδϑὶβ ὕὑροὴ “1ποὰ.᾽ Ὑ ΔΉ ΒΒ ἀεἰ σἢϊ 15 ονἱ- 
ἀοΠΕΥ μοὶ ἰῃ ἴῃς ρσοοά, 845 ψου]ὰ Ὀε ἐχρεοϊεά, θυξ ἰῃ ἴῃς Δα .--- 
Ον, Ῥπενε ἐς ἰδ Οσοά οἵ 7μδέϊοο ἢ] ῊΪΒ 15 δῃοίΠεΓ Ἔχργεββίοη οἱ ἴδε 
58Π|6 δἰ ἰδ οἱ τη. ΤὨδ τηογαὶ σονογησηθηΐ οὗ [ῃ6 ψοτ]ὰ 158 
ουΐ οὗ Ἰοῖπῖ. Τἢδ ῥσορμοῖ᾽ 8 σοῃί Πρ ΟγΑ 685 ΕΓ ΤῸΓ (ἢ τηοβὶ 
Ρατῖ ὉΠ40]6 ἴο 566 [Π6 Βδηά οὗ σοὰ ἱπ ἴῃς τηονοπγθηΐβ οἱ {ΠΕ 
{ἰπ|68. Τὶ βθοπηθα ἰο [ῃθπὶ (ῃδὶ ἢς 84 ἀερατίεα ἔτομλ (Π6 8066, 
ἰεανίηρσ [6 ἱπίεγεϑίβ οἱ ἢἷ8 Ῥθορία υποατοὰ ἴοσ. ἾΝετα ποῖ {μον 
16 τἱρμίοουθ ΚΝῺΥ αἰά ἰῃς ψἱοκοα ὑσγοβρεγὺ [Ιἰ ἰ5 ποῖ δἱ 8]} 
ὉΠ] ΚεΙν μαὶ (ΠοΓα 15 ἃ ηοΐα οἱ β8γοδβη ἴῃ {86 ΡΘΟΡΙο 8 αυσϑίίοη. 
Τῆς ΡΙΌΡΠΕῖβ 84 σοηβίΔ ΠΥ ΘΠ ρ ἢ αβιβοὰ [ῃ6 ᾿ηϑἰβίοπος οἱ Ὑδῇ- 
ΜΘ ἢ ὕροη ᾿υ5ῃς 6 45 {86 ἱπα ἰβρεηβαῦ]ε ὑσγογθα δῖα ἴο ἢΐ5 ἔδνουγ. 

ἵγπαῖ ποῦν 85 ὈδοοπΊΘ οὗ ἢΐβ τι ἢ -νδυηϊοα 56η86 οἱ ᾿υπίιίςοῦ [5 
ἱϊ ποῖ {ἰπι6 ἰῃδΐ ἢς Ἔχογοίϑθα ἃ {{{1|6 οὗἩ 1ξ Ηἰπηβο 1 Ὁ---δ', Βελοϊά, 1] 

4 (οπγα νδὰ Ἦ.. 
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αν αδοιμ ἰο Ξε Ἠ1ν τ 55 Ή 667 ἀπά ἦε τὴ ῥγέραγε ἐδι6 τοαν δείοτε 
φ:6] ΤῊΪΒ 5 [ἢ6 ΔΏΒΜΕΙ ἴο {Π6 βΒκορίϊοδὶ χυεβέοη οἱ [6 ΡΘΟρΙε. 
ΤὮς στοηρβ οἱ ἰμ6 ργεβϑοηΐ ἃ9ὲ δ.ὲ ἴο θὲ γρῃίθα Ὀν Ὑδηνθὶ ἴῃ 
ΡεΊβου, δηὰ δ 15 Ἄνθῇ ΠΟῪ οἡ {πὸ ροίϊηΐ οὗ βεηάϊπηρ ουξ ἢΪ8 ἴογο- 
ΓΌΠΠΟΓ. Το Ἰοηρ-] οοκοά-ἴοῦ ἀδν οὗ Ὑδηνεῆ ἰ5 ἀρουῖ ἴο ἀδνῃ. 
Ετοσὰ οδῃ]εϑὶ {{π|65, (18 ἀΔΥ ἢδΔα Ὀδθη σϑοκοπθα ὉΡΟῚ 85 [δ 6 
Ῥϑηδοαᾷ ἴου 8}} 1115; οἵ. Αὐτὰ. 518." Οὖυὐ ρῥγορμδεῖ 15 θυϊ τεϊτογδίησ 
ἃ Ῥτοσηῖβα [δαὶ δά δε τηδάδβ δηά γειηδάδ ἰῇ ὄνεσυ {της οὗ ἀ15- 
[γ6588 Δη4 οΓ5]5. Ηδ χῖνεϑ ἴο 1, ονγενογ, ποῖ [Π6 βἰσηηιίβοδληςς (Πδὲ 

11 δά δά ἴῃ (ες ρορυ δῦ τυ ῃ]οδ]- Το σίου (πουρσῃῖ, Ὀὰϊ (ἢ 6 
ἀεορΡΙν εἰ οὶ ναϊυς ἰμδΐ δα Ὀδοη ἱπεδοοΌΪν βίδπιρθά ὕροι 1 
ΟΥ̓ Αἴηοβ δηὰ ϑιιοςεοἴηρ Ρτορμεῖίβ το δδα ἀενεϊορεα δηὰ δη- 
ΤΊ Πα 1ῃ6 1468 ῥΓογ ἴο ἴῃ 6χῖ]6. ΤὨδ Γοργοβοηϊδιοη [μδἱ ἃ ὑγθ- 
ΕἸ ΠΔΓΥ ᾿ΟΥΚ 15 ἴο Ὀ6 οαιτίοα ἰΠγουρἢ ὈΥ ὙΔην ΘΒ 5 ἀσεηΐ Ὀεΐογα 
[86 σοπηΐηρ οὗ {Π6 στοαὶ ἀδῪ 1ἴ561{ 15 ἰουηα ΟὨΪΥ Βοτα δηά ἴῃ 45: 5, 
(δουφσὰ (δ6 ἐδουσῃΐ οὗ ργοραπης ἴ(Π6 ψὰΥ οὗ ὙΔΕ ἢ ΔΡΡΟΘΔΙΒ ἴῃ 
15. 40, ἰῃ ἃ βοῃθνδι 51: π}}}8Γ σοηησοίοη.Ϊ ΤΑ γοργεβοηϊδίοη 
νγ38 ποῖ ογἱρίηδὶ τὶ (15 Ῥτορηδῖ, ΠΟΥ σοηδηδά ἴο ΐτη, 85 ἰ5 

οἰδαγῦ ἔσο ἴῃ6 ἰαϑῖ Ῥῇγαθε οἱ ἴῃ6 δηπουηςοιηθηΐ ἴῃ 1.18 νεῦϑα. 
ΤὨΘ ᾿ἀΘμ ΠΥ οὗ (ἢ ΣΊΕΒΘΘΏΡΟΙ 5 ηοῖ τενεαὶ δ. 1ὶ βεεβ ἴο Ὀ6 
(Δ ἸΚΘῺ [ΟΥ̓ τδηϊθα 85 Κπονῃ ΟΥ̓ [86 ῥγορμδι 5 σοι ΠΡΟΓΑΓΙ65. 
Τηςεγργείεγβ πᾶνε κουρσῃΐ ἴο δηα Ποῖα ἃ ῥγεαϊςϊοη οὗ 6 οοτηΐϊηρ 
οὗ ]οδη [86 Βαριἰ5ι:} οἵ οὗ [ῃ6 ῥγορδεῖ ὑσγοῃγίβοά ἰῃ 18. 40 “- 
δηὰ ἰἀοηἰδεὰ τ ΕΠ Δ ἢ ἴῃ ΜΔ]. 45:8 οἵ οὗ ἴῃ ἀφδί-δηρεὶ, "ἢ 

οΥ̓ οὗ (86 τγίμῖςδὶ Μεβϑίδη Ὀδη 7ΟβῈΡἢ οἱ [86 τα ἷβ, το νγὰβ 
ἴο ῥγδοδάς [86 Μεββίδῃ θεὴ αν. ΟἸο 5 πᾶνε βθβὴ ἴῃ ἱΐ ἃ 
Βρσυγαῖνα εἰ οαϊπηθηΐ οἱ [ἢὩ6 ψδοΪςα ᾿ης οἱ (.6 ῥγορβμεῖβ; {7 οἵ 
Δ ἰάδθ] ἤσυγα; δὲ ΟΥ̓ ἃ ΡΪΑΥ Ὡροη [Π6 πδῖης οὗ οὔζ ρῥσορδῃοί. ΚΡ Ιἰὶ 
56 615, ΟἹ [Π6 ἴδοκ οὗ ἰΐ, ποδί πδΐυσαὶ ἴο ἰηΐογργαῖ [ἢς 5ἰδίο- 

τηδηΐ ἴῃ [86 ρἢϊ οὗ 45, ΜὮΙΟΝ ἀροίαγεβ [μαὶ ΕἸ) Δ ἢ 1111 τοϊαγη 

Ὀοίογε ἴμ6 οογαΐηρ οὗ (δε ἀν οὗ Δαν ἢ δηὰ Μ1}} ρεγίοστα ἴθ 6 

“7. Μ. Ῥοπίβ θυ, “ΤΉς Ὧδν οἱ Ὑδῆνε," 4707. Ν, τος ἢ. 
ἘΤΒςο ἄσυτε 5 Ὀοττοπεά ἴσομι ἔδς οτἱοηϊδὶ ουδίοιι οἱ ϑεπάϊης οὔ τιδεδεῦροῖε ἴο ἰδο νδείουδ 

ἴον δοὰ νἶασοδ [Ὠτουκὰ πδίςοδ ἃ κίορ πτδδ δρουὶ ἴο ἦουζον, ν8ο δου! δοι ἐν κἰΒὲ ἱημδθέ- 
(Δοϊς οὗ πἰδ Δρρεοδοδ δορὰ ἴδι5 σῃαδὶς ἔπεπι ἴ0 ργοόρδσζε ἰὸς ἃ ὑσοροσ γοοδρίίοο ἴο δἷπι. 

1.50 Τδοούοεςε οἱ Μορϑιεϑιία, ἘΡΏταοπι ϑυτυ, 7ες., ΤὨοούοεςες, ΟΥτῇ οἵ ΑἸεχδη τὶ, Οτίξες, 
Ἑοοεσηι., Μευ., Ηά., Ἐεΐηκςε, Κα., Ιφορ., σ αἱ.. 

ἐ ΚΙ; Ῥεγεβ., ϑεδοσε, Νον., νδη Ἦ,, σέ αἱ.. ΦΦῊΉ,;, Ή ΑΕ... 

Ἦ ἘΞΟΒΒοσῃ, ΤὨείδον, ΗἨεη σοι οΌΡοῖς. εἰ Ὦς.. 5.Ἅ4 Ὁ 
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ΨΕΙΥ 5816 βοΐ οὗ ψόσκ ἰῃδΐ 5 ἀβϑισῃηῃθα ἴο “ΠΙΥ ΤΩ ΒΘΘΉρΟΓ᾽ ΠΕΓΕ. 
Βυΐ ἰΐ τηυϑὲ Ὀ6 ὈοΥπδ ἴῃ αὐϊπὰ {δαὶ 45 ́- ἰ5 ἃ ἰαΐοῦ δα! οη 
(υ. .); δηά, σοῃβθαυ θη Υ, 18 ποῖ ἃ το 0 ]6 ἱηοχ ἴο [6 (Βουρδί 

οὗ οὔγ ργορμεῖ ὕροη {μΐ8 αυεβιίοῃ. Νὸο βυτα ἰάθη βοδίίοη οἱ “ἼΩΥ 
ΤΑΘΞΒΘΏΡΟΓ ᾽ 5 ἸΒεγείοσα ροβϑίθ!6. [1 ἰβ ποῖ δὲ 811 υ]κοὶν τπᾶὶ 
[06 Ῥγορμεῖ δά πο βρεοϊᾷο ρεγβοῃδ ν ἴῃ πγϊηά.---αΑηὦ σμάδοηῖν 
ἷ}} ἰδὲ 1ιογά τυπονὶ γος αγέὲ δοεκὶμρ σορηα ἰο Πὴ5 ἰθη1}16] ΤῊΘ {Ππ|6 
“Ἰοτά᾽ ον ἀθητ]ν ᾿ηαϊςαίοβ Ὑδ Εν ἢ 85 15 ϑΒῆότῃ ὈΥ ἴΠ6 Δα! ἰοη Δ] 
βίδἰετηθηΐ [Πδί ἢ 15 [86 ὁη6 ἴο0Υ ὙΏΟΘ6 ρρθᾶγδηςς ἴΠ6 ὑῬθορὶθ ἃγα 
Ἰοησίηρ." Η58 οοπγίηρ, ποι  διδησίησ [ἢ6 ῥταραζγαίίοη τηδάς 
ἴον ἰΐ, ψ1}1} βεθπὶ βυδάδη δπὰ ὑπεχρεοϊθά. Ἐργ ἴῃ6 β8π|6 διὰ 6 
οὗ Ἰοηρίην ἴογ ἴΠ6 σοπγηρ οὗ ἴῃς ἀδγ οὗ ΥὙδηνθι, ο΄. Απὶ. 518.-- 
Απα ἐπα »ιο5 5667 οὗἩ ἐδ σουομαπέ ἐπ τυπο γε ἀοἰἐρἠ!---δομοίά, κέ 
οοη65, δαγς Ψαϊπυοΐς οἢἩ ἄοΞί5] ΤῊΪ8. “ἸΔΟβϑθησ Γ᾽ οΔη ΒΑταΪν Ὀὲ 
ἰάἀοηςςΔ] τὶ (ἢ ΤοΟΓΕΓ ΠΟΥ, νὶΖ. “ΤΩΥ τ θβϑοησοῦ,᾽ δῖ (Π6 ορεη- 
ἴῃς οὗ ἴῃς νοῦβα;  ἴοσ ἢ15 σοῃγίηρ 18 ΒοΓα τηδάς βἰτηυ δηθουβ τ] 1} 
[Παἱ οὗ “186 1,οτα,᾽ νψδο οδῃ Βδγαάϊν Ὀὲ οἴμογ ἤδη Ὑδάνε Ὠϊπι- 
561}, δηά {86 οογηϊηρ οὗ “ΣΩΥ τ θϑβϑθηροῦ᾽: 15 ἜΧρΡ ἸΟῪ δηηουπορά 
8ἃ8 ὑγεσθαϊηρ {μα οἱ Ὑδνε ἢ. [Τὶ 15 ποὶ δἱ 4}} υῃ} 1 Κοῖν, ἱπάδοά, 
(δαΐὶ “(δ ΤλΘβϑθηροῦ οὗ [6 σονοηδηΐ᾽ 15 Π6Γα σοηξυβεοα ψ ἢ Υδῃ- 
ΜΘ ἢ, 85 οἰβονθογα [86 “ἸΔΘΘΘΘΏΡΟΓ οἱ ὙδΆνΜΕἢ᾽ 15 οοηξυβοά τ] 
ὙΔΆΜ ΕΒ; 6. σ. 7. 611. 13. 14..18..18..20. γχΧ.χχ3.12 6... 2 Ὁ 2416.2 Καὶ, το; 

ἴῃ ἴδε Ἰαςζεῦ ἔγγο ραβϑᾶσοβθ ἢ15 [Πς !ΙΟἢ 15 ΡΟ ΠΙ Εἶνε 85 Βεγο. ΤῊΪ5 
158 [86 ΟὨΪΥ οζουσεηςα οὗ ἴδ {{{16 “ΣΘΘΒΘΘΏΡΟΓ οὗ ἴΠ6 σονεπδηί.; 
ΟοηβοαυθηΥ 1 18 ᾿τ ροβϑὶ]α ἴο (611 δὶ ἴῃ6 Ἔχδοῖὶ βἰσηϊβοδηςα 
οὗ 186 ἴεττῃ 18. ϑοῖὴδ ψου]ὰ τα [15 ΤΠ] ΘΘΘΘΠΡΈΓ ἴο Ὀ6 (86 σιιδΓ- 
ἀἴδη δηροὶ οἵ [δες 7εν 5 ἢ} σοπηπλυηγ. ὃ ΟἸΒΕΙΒ Ἰοοκ ροη Ὠἰπὶ 
88 ἴῃ οτίρί πα] Β84]- ἢ} τσ ρροα ΌΥ ἴμ6 ΘΒΘΟΠο 65 
(Τα. 853 ο΄ 4, Ὀυΐ ποῦν βυβογαϊπαίοα ἰο ὙδΔΕΕὮ 85 οπα οἱ 15 
8ηρ65. ΤὮ6 βρεοῆς ζυηςοη οὗ [86 Δηροὶ Βογα, 1 ἀϊπιίηςί ἔτοπὶ 
τηδὲ οὗ Ὑδην ἢ Ὠἰταβο], 15 μοί ἰηαϊοαϊο. ΝΟΥ ἰ5 ἰΐϊ βίαϊθα νψῇδὶ 

Ὧ,ι...5 ὈἘνροίδεςείβ οὗ ἃ ςρεςΐδὶ "Ἰογὰ οὗ [ἢ τοταρῖς᾽ αἰδίίηςὶ ἔτοτι Ὑδδν εἶ Ηἰγηβοῖ ἰα σταῖυ- 
ἐῖουΒ. Ὁυ. πουϊὰ δἰ90 χχδῖκο "ΤΥ τόδε," “1. [,οτὰ ᾽ δηὰ κἼδα πηεβδεηρετ οὗ (Βε σονεηδλης᾽" 
ἴο ὃ αἴ] ομε διά ἴδμο 5δδης ρεγσγβόῦ. Βυΐ (δὶ5 5 ἴο ροδεῖροδςε ἴῃ ἀρρεδγαηος οὗ Ὑδδν ει δὲτιθο! 
Ὥροι [ὃς δόεσιε ὉΠῈ} ν. δ δῃηὰ γεχυΐγοβ δἰπ) ἴο ὧο ΟΥΕῈΣ δραίῃ {πε ΨΕῚῪ 58π|6 νοὶ 88 1[μδὲ δγεδὰν 
ὥστε Ὁ ἰ59 ξυρροδεῶ ἰογεσιῶδοσ ἴῃ ν. 3. 

{Οὐπϑνα ἯΙΪ., Μαυ., Μαεγιὶ, υ.ὅ, 
8 80 Κδξ., Κε., γ,ε., 51. τ24, Ματιὶ, Ὁσ., ἴϑορ., νϑῃ Ἡ., ΗΔ].. 
ἢ Κιδεῖσες Ἐιιῤικις ἤτοαν, Βμηδετοογείεϊμπεξ ἐπε Α. Τ᾿, 237 7). 
Φ0 Ογοιδγλδηη, ᾿:ολαίοίοξίς, 202 
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“ςονοηδηῖ᾽ 18 τηθδηῖ. [1ἰ πῇδῪ ὉὈς ἴδε Ἰοηρ-65.Δ 0} }5μ6ἀ σονεηδηΐ 
Ὀεΐνοοη Ὑδῆν ἢ δηα 15γ8 6]; ΟΥ̓ 1ΐ πᾶν 6 ἃ ΠΟῪ οονθηδηΐ τρδῖῖκ- 
πρὶ 186 οροηΐηρ οὗ ἃ πεν ἀσϑ."'͵ ΟΥ̓Δ Δ [ΓΟ Δ}}Κ, 186 δηϊεσεάεηϊ οἵ 
(ἢ τεϊδέννε ρσγοῃοῦη ταὶ ὶ Ὀ6 Εἰ ΠΟΥ “ΤΘβϑθηρογ οὗ {μ6 σονεηδης "ἢ 
ΟΥ̓ “οονεηδηΐ᾽ 156}. Βυΐ ἴῃ νίονν οὗ [ῃ6 ΡᾶΓ4116] ρῆγαϑθε ““σΒοπὶ 
γοιι 5661 δἰἰδομεά ἴο “Ἰωοστὰ,᾽" ἴἰ 15 ὑγοῦδο!ς (Πδὶ “ἴῃ τ βοτμ γοὺ 
ἀοΙ ν᾽ ἀσϑο 65 16 Τηδβϑοηροῖ.-ῶ. Απά ιυὴο οαη ἐμάμτγε ἰδξε 
ἄαν οἵ }ῖς οορΐηρ})] ΤῊΝ ἀδγ οἱ ὙδΏν ἢ νγα5 αἱ ὈΥ Ατηοβ ἴο Ὀὲ 

, 8 ἋΔΥ οὗ “ἀδΙκηθ88 δηά ποῖ ᾿ἰρῃῖ; ὄνεῆ νΈΓῪ ἀδγκ δηὰ πὸ Ὀτρῖ- 
Ὧ685 ἴη 11) (39), δηά Ὀγ Ζερβαηίδῃ ἴο θ6 “ἃ ἀδν οὗ ντδί!, ἃ ἀδὺ 
οὗ ἴτου 6 δηὰ ἀἰβίσεββ, ἃ δὺ οἵ τναϑίθηθϑβ δηὰ ἀθβοϊδοη᾽᾽" (115). 

ΜΜδίδοϊὶ ργεβθηῖβ ἃ 53: 1}}}8 νὶον.---Αηπά τοῖο σαπ εἰαμά τοἤδη ἀξ 
αῤ)όανς 7] 1Δ1. “το Μ1}} θῈ τ[ῃς οης βίδπαϊησ ψῃθη,᾽ εἰς... Νο- 
ὈοάῪ Μ11 θὲ δ0]6 ἴο Βοϊά ἢδϊ5 στουπὰ Ὀείογε (86 ἀτεδά σε; 4]} 

Ὑ111 1ἰς ρὑγοβίγαϊε δηὰ ρόνεῦ θ85 θδίοσα Ὠ]ΤΏ.---Ὸ μὲ τοῦδ δὲ Πἶξε 
α γεβηονς ἤγε αμάὰ {δε {μ|1ογ᾿ 5 506} ΤῊΘ Ῥτοοθβϑ6β οὗ βγμθ! την 
δηὰ ψδϑηϊηρς δῖ οπσα βυρρεβί [86 (Βουρῆϊ οὗ ρυτδοδιίίου, ταῖθοῦ 
1ῆδη ἰοίδ] ἀεβίσυςοη. ΤΏΣς ἀδΥ οἵ ὙδΆ ἢ 15 ἴο ὃ6 ἃ ἀδγῪ οἵὗ 
Ἰυάρτηεηι.---Ξ,Ξ.. Απά ἤό τυ] οἷ α5 α γεβηον απὰ οἰεαμδο) 884ῖ. ἀκ 
“οἱ 51Ϊνεγ." Βυὶ [Π]5 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἀυς ἴο αἰςτορταρὮΥ ἔτοσῃ ἃ ἴοϊ- 
Ἰοσίηρ ᾿ἰης οΥ ἴο ἃ σίοββ; βίποθ (6 ψοσζά “ οἰθδηβθ᾽" 15 μαγαϊν δρ- 
ὈΙΙοα ἀρργορσίδξζεϊν ἴο (86 ρυτ δοδίοη οὗ πχοῖδ]5 δηὰ 18 ον ΓΟ 
656 80 υϑ6ἀ.---ΟΑΌ:͵ἷ ὦ ἐδ τοῦ! οἶεαμδε ἐδδ δοης οὐ 1,ευἢ ΤῊΪΒ 5. τ1ῃ6 

. πγβί αἴγοοῖ σηθηϊίοη οὗ ἴῃ6 Ῥδορὶα ονεῦ ἡ Βοῖὴ [86 Ἰυάρτησηϊ {}} 
Ὀὲ μεϊ]ὰ, (ΟΠ ΙΓΑΙΥ ἴο ἴἢ6 ροηογαὶ οχρεοϊδίίοῃ, ἴἢ6 οΠδϑιϊβοσηθηΐ 
δηα ρΡυγβοδίίοη ἀγα ἴο θερίῃ Ὑ] ἢ [παΐ βοςτοη οὗ [6 σοΙΏ ΓΗ Υ͂ 
Ιηοϑί οΟβίθηΒ:ΌΪΥ τε σίουβ. ὙΤῊΘ ὨΘΟΘΒΘΙΥ [Ὁ 0 οἢ ἃ οἰδαηβίηρ 
ῬτοσΘ588 δηοην [86 [,ον][65 δ85 Ὀδεη οΟἰδαγὶν Ἰηἀ]οδίθα ἴῃ [6 σμαῦσοβ 
Ὀταίοσσοα δραΐϊηϑὶ [πΠ6 ῥσγοϑίβοοά ἴῃ 15 -2᾽. ΤῈ Ρυγγίηρ ψοῦΚ 
ψ.}}} θείῃ δἱ [Ὡς ἑουηϊαϊη-οδά οἱ (ἢ τε] ζίουβ ἶς οἱ ΤΪυὰἀΔῃ. ΤῊΘ 
ΤΕ ζίουβ [οΔο 15 οὗ ἴΠ6 ἰδηὰ τηυϑὲ Ὀ6 Ρυγο, 1 [Π6 ΡΘΟΡΪςῈ δἱ ἰᾶῦρε 

816 ἴο ὈΘοοΟμΊΘ Ρἰδαβίησ ἴο Ὑδῆνε.---Α πα πὲ τοὶ γεβης ἐδέθη ἰἶκε 
γοϊά αμάὰ ἰἶκε Ξη0εγν] ΤῊΝ τοδηΐηρ οὗ Ὀγεοίΐουβ τηθί8]8 ὈὉῪ [86 ρυτγ- 
ξαϊίοη οἵ ἤτγε ἰβ ἱηϊεη θα ἴο τοργοϑοηΐ (86 τηοϑί ἐβογουσῃ- ποίησ 
Ρυπβοδίίοη οοποοῖνδθ]6.--α κα ἐδδν τὐὴϊ δεοοηις 707 Υ᾽ αἰποεῖ ἰξοϑε 
τὐὖο ὑγίηρ ἡδαν απ οἤεγίηρ ἴη γἱρλίεομδη55) ἑ. 6. ἴῃ ἀσοοτάδηςε στιὰ 

ὁ Οἴεθασαβηη, Ἐςοβαίοϊοξίο, 208. 
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Αἵ! [Π6 τοαυϊγοταθη!5 οἵ (Π6 τϊυ4]; ο΄. ῬΒ. ς119, ΤΈς μον 65, το 
δανα Ὀδδη ΟΥ̓ΤΩΪΏΔΙΪΥ ΟΔΓ6]658 ἴῃ (86 οοπάιποϊ οὗ [ἢ 58Δογῆςεβ, 
Ὑ11 μεηοοίζοσί ἢ Ὀς ἃ ὈΟΩῪ οὗ τηϑη ἀδνοϊεα Ποατὶ δηὰ 5οι] ἴο (86 
ῬΓΌΡΟΙ Ρογοσηδησε οὗ (Π6 5Δογίβοίαὶ σογειηοηΐδὶ. Οὔ. τ 12... 231 
Μοβί Βοιηδη (δίδμο)ς 8. οἾδ 75 τερασζαά (ἢ]5 85 8 ὑγεαϊοιίοῃ οὗ (ἢ 6 
οἥετίηρ οἵ με Εποδατϑι.---4. Α4ηπὦ ἐδιὸ οἤεγίπρ οἵὨ ὕωάαλ απὰ .76- 
γμδαΐορ! το δὲ ῥίεασίηρ ἰο γαίπυεϊ α5 ἐπ ἰδε ἀαγ5 οἵ οἷά αμὰ α5 ἐπ 
[ογηιον γεαγ5] ΤῊΘ ΑΓ ΟΌΪΔΓ ρεγοά ἴο ΜΒΙΟΝ γοΐεγεηςα 15 τηδάς 
οδηποῖ Ὀ6 Κπονῃ. [ἴ τδΥ ἈΝ, ἰπάεε6, [μαὲ (ἢ6 τυτὶτοῦ 15 ΒΡ Υ 
Γοβοςοιηρ ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΙ νίονν {μὲ “(ἢς ροοά οἷά {{π|65᾽ τΟΙΕ 8}} 
(δαὶ οουϊά Ἀὲ ἀεδϑίγεά, ψ βογθαβ [6 ὑσγεϑθηῖ ἃσὸ ἰδᾶνεβ δνεγυίησ 
ἴο Ὀ6 ἀεπγεα, (εγίδϊη ᾿ξ 15, βοτνανεσ, [μα ποῖ βίποε {86 ἀδγϑ οἵ 
[ῃ6 (οπαμεβί μα 18γδοὶ Ὀδεη ῥἱεαβίησ ἴο Ὑδαν , δοοογαϊΐηρ ἴο 
(6 οβιὐπχαῖε οἱ ἴπ6 ῥσθ- χὶ ς ὑσορμεῖβ; ο΄. Ηο. 1ττ' Ατὰ. 3} "- 
ΜΙ. 45:12195. 119 4. 1ς, γ3.:5 ὝΠΕ ΘΙ Ρἢ4515 ρἰδοθα ὕροη βδοσίῆςς 

δηὰ τυ] Ποῖα 15 ἴῃ βίης οοηΐγαϑδί ἴο [86 ἀερτγεοϊδίίοη οἵ 
τίτυΔ] δἱ (6 μαηάς οὗ ἴῃς δυο ρσορμεῖβ.---ὅ. 4 μπῶ 7 υἱῖτ ἄγαιν 
467 μη γομ 7107 7μάρνιεη] ΤῊΘ ὑγορδεί, βρθακίηρ ἰῃ Ὑδν ἢ 8 
ρεΐβοῃ, δα άγοββοϑ [6 Ῥδορὶε ἴῃ φεηογαὶ. ΤῈῈ ἀδγΥ οἱ ὙδΆν ἢ 
Βο] 45 1{{|6 σοηγίοτγί ἴογ {Π6π|.--- ΑἸ 1 ιὐὴϊ δὲ α συυΐ τυϊηε55 αραΐηδί 
ἐδια ϑογοεγεγ δ] ΘΟΥΌΘΙΥ ἀπά οἴμοσ ἰον ἰογπ5 οἱ Γοϊσίοη τοῖα δ]- 
Ὑ{Φ4053 ΟρΡΡοβεα ὈΥ ἰῃς ὑσορμοῖβ 8ἃ5 δίβ ὈὉγν Ὑδῆνεμ; οἱ. Εχ. γ5 
2211] Ὁι. 18101,ν. 2057 1 8. 153 Πη. 22 5΄. Ὑεΐ 500 ἢ ργδοίίοαβ οοη- 
Επυκά ἰῃ νορια διηοηρ ἴΠ6 ΡΘΟΡΪῈ ἄοτῃ ἴο (ἢς οηὰ; ο΄. Αςἰβ 89 
135 δηά ]Ποβερδυβ, 452. ΧΧ, 6 δηά Ῥῆαγς, 11,12, 23.--απά ἰδὲ 

αὐμἰεγενγοὶ ΤῊΪ5 δορὶ πεῖ τὰδὺ ἀσβοσῖθε ἰμο56 ψῈΟ δῖα υηΐξαϊῃξι] 
ἴο Ὑδῆν ἢ ἴῃ ὑῃδὶ [ΠΟΥ χῖνε ᾿Βμοιηβεῖνεβ ἴο [86 ψουβηΐρ οἵ οἴ μογ 
ποάβ (τ΄. ο. 25 “- ΕΖ. 1615 4.)}; Βυΐ Τοτα ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἰΐ ἀρρ]ῖε5 ἴο 
18οβϑα ψ8ο ψεΈσα ντηρ 11} ἰογείση ῖνεϑ, δε ἢανίηρς ἀϊνογοοα 
{πεὶγ πδίϊνε Ηδῦγεν ψῖνοβ; οἱ. 2.4. Τῷ 15 ΘΟ ΪΥ Ὀγόῦδοϊο (Πα 
υτϊ ἰγαίεα δάυϊ εν γγὰ8 50 ῥγεναίθηΐ 88 ἴο πεν (5 θείην 
᾿ἰβιθοὰ 88 οὔδα οὗ (δ8 οἠϊεοῖ οὐπηθθ ἰὴ ἃ οὔδγρε {κὸ (ἢ]5.--Αν 
αραΐμεὶ ἰδοδε δισεαγίηρ ἰο [αἰδοεμοοα ῬΟΥ)ΌΣΥ 15 ἰτοαυθη ΠΥ οοῃ- 
ἀετηηδά ἴῃ [ῃ6 ΟἹὰ Τεβίδιηθηϊ; ο΄. ἴων. το} 76. 203 Εχ. 20} 
Ὁϊ. 1915 5. 231: Ῥγ, τοῦ, ἐ Τῆοβα Ὑὴο πᾶνε ΗἰΠποτίο Ἔβοδροϑά ἀεΐοο- 
ἴοῃ Ὑ{11 ποῦ Ὀ6 Ὁ ΕΠ]Π6Β5ΙΥ ἐχροβθα δηα ρυῃ ῃεά.---Α6 ἀραΐμεὶ 
ἐδποσα οῤῥγεσοίηρ ἐδ πἰγοϊίηρ, ἰδε τοϊάοιυ αμὰ ἐδε [αἱδμονίε55] Τ 6586 



6ό ΜΑΤΑΘΓΗ͂Ι 

οἶαϑϑθθ δῖα δϑρεοὶαὶ οδ]εθοῖβ οἵ βοϊοϊϊας ἴῃ (ἢ6 Ὠρυςζογομποιηῖς 
(οάε; οἵ. αἰϑο Εχ. 223 5. ῬΧΟΡΠΘΟΥ ἰψανβ βοοα ὕροη {Πα 5146 
οὗ {Βε Ροοσ δπά {πε ψϑακ, δηά γτοργεβοηϊοα Ὑδν ἢ 858 {μεῖσ ομδπι- 
Ῥίοῃ; ο΄. Απι. 25 "- 85 ΜΙ. 41 5. 41 5. 15. ς-. ΒΥ [δϊ5 [Ὠγϑδῖ, 186 
τι Γ Ρυ}5 ὨΙΠ1561{ ἴῃ ᾿ἰη6 1} Ὠϊ5 στοαὶ ὑγορῃεῖς ῥγθάδοθβϑουβ 
8η4 5ῃῆοννβ ἢ158 σοῃσοΓη ἴογ δἰ οδὶ τρῃϊθουβθηθθθ 85 8ῃ Θβϑθηι δ] 

οἰειηθηΐ ἴῃ το ]ρΊοη, ονοῦ δηά ἀρονα σογαπΊοη δ] ΡυΓΙΥ δηά ροῖ- 
[ες ὔοη. ΤῊ ἔυ]]τηθηΐ οὗ ομδ᾽β οὈ] χαίοπβ ἰο σοά ἀο65 ποῖ το- 

ἰεα56 οὔθ ἔγοῃγ σογίδϊη οὈ] σι! οη5 ἴο Ὠἷ5 [6 ]Ποὐν- θη, Ὀαΐ ἱπνόοϊνοϑ 

τῆς 1} ἀἴβομαγρε οὗ [Π6 ἰδτογ 85 ψ 6 ]}]} 85 {Π6 ζοστηςθσ.---ἀ ηὦ αἀρφαϊηδί 
ἐμοδο ἱμγηΐμρ αδ᾽ά6 ἐδ οἰγαμρον) ἐ. 6. ἴτοτα υδίςα; οὔ. [6. γ5 223 
ΕΖ. 227 Ζο. η19. ΤἼΕ 5,ΓΔΏΡΟΓ, 50] ΟΌΓΠΘΙ, ΟΥ ΡὈγοβεϊγία τνὰβ 65- 

ΡΘΟΔΠν συ θ]εςὶ ἰο στοης Ὀδοδυ56, 88 8Δη δ]ἴθη ἴῃ [6 ΟΣ ΠΣ, 
ἢς Παά ἴεν {Πεηάβ ἴο συδγα ἢ5 ἱπίογαϑίβ Οὐ ἄνθῆρε 15 1Π]}0 168. 
ἸΒεγείοσγε, ἢ6 8 Ἔβρδοδ! ν ῥγοϊθοϊοα Ὀγ Ἰερ σα οη; ο΄. Ὠ.. 145 
24}7 2612 1. 2η19 Εχ, 2010 212 Τὴν. το 9. 8΄1. 2,2.--4ηά ἱπέν 40 μοὶ 

[6αν 1π6, 5δαγὲ γαΐποοῖε οὐ ποδί 5] ΤὮΘβα ἀγὲ ἴῃς 5'πβ ψῃὶοἢ Ὑδῆν ἢ 

[45 ἀδηουηςεα [Ὠγοιρἢ ἢ͵5 Ρτορμείβ ἴου σεηΐυγίε5. Ὑεῖ [δε 15- 
ΓΔ 61116ε85 ἢᾶνε δοῖϊεα ἀρρᾶσζεπῖ!ν πὶϊμουΐ ΔΎ το ϑαϊΐοη τυ ῃαῖβο- 
ΕνῸΓ οἱ ἴῃ6 ἀδηρει οὗ ἱπευττίηρσ ὙΔΏν ἢ 5 σταίη οἡ δοοουπηί οἱ 
{πμοῖγ ἔα υτε ἴο Βορά [μὲ ποτά οἵ Ὑδηνο.---ὅ. Βμὲ 1, Υαϊηαυεῖ, 

᾿ς λαῦε ποὶ σμαηροά; ἐμογείογε, νοι, Ο ξοης οἵ .) ἀφοῦ, τοῦ!! δε σοπιδμνιθα) 
ΤΠ δὴν οἵ (6 συν πᾶνε ἱπουρῃς [μαὶ Ὑδην ἢ Πδ5 Ἰοβῖ 8}} ἢϊ5 
ἰηΐογεϑί ἴῃ τρηϊθουβηδθα δηά ροοάμῃοβϑϑα (Ὁ. 217), [ΒΕῪ ἃγὰ ὕονν ἴο 
θεὲ ΤσοΙΏρΡ  εἴεὶν ἀἰβαδυβοα οἵ {πᾶΐ εὐτοσ. ΤῊ τπογδὶ οδαγδοίογ οἱ 
ὙΔΉ ἢ ΤΟΙ Δ 5 πο δηροά; ἤΘηςΘ, 51 ΠΠΟ6Γ5 πλυδί ὑηάογρο [86 

ΡΟΠΙΒῃτηθηΐ ΠΟῪ 50 ΠΟΙ ἀδθοσνθ. ΤΉ 5, 1 15 οἰθαγ, 15 ποῖ 8η 

δὈοκίγαςϊ ὑγοροϑβιίοη [δαΐῖ Ὑδῆννθ ἢ οαπηοῖ σἤδηρε ἴῃ Δ τεϑρεοῖ 

(ς΄. ΗεὉ. 135 74 π|65 117), Βαϊ 5ἰ ΠΊΡΙΥ ἃ ροβὶτἶῖνα δϑιττηδίίοη [Παΐ 6 
ἢ45 ποῖ ομδηρεοα ἴῃ {15 βρεοϊῆς ραγίίουϊαγ. ΤῊΣ πἡδαγοϑί ΔΡΌσοχὶ- 
τηδίίοῃ ἱῃ (ῃς ΟἹ Τεβίδιηθηϊ ἴο ἃ σοιηργεμθηβῖνο, ἘΠ θοϊορίοδὶ 
βίδιθηθηΐ οἵ ὑῃο δ η ΘΔ Ὀ] ΘΠ 685 185 8. 1οἕδ δ᾿; οἵ. Ῥϑ. οοἱ “- Π.. 
4352175, ςη15, ΑΔ ΠΔ5 ἴη6 ποραῖϊνα Ὀδίογε 186 ἰαϑὶ νεγῦ ΒοΊε, νὶΖ. 
“ποῖ σοῃϑυπιοα.᾽ Βαϊ (5 Βαγαϊν βαιίϑῆθβ [6 ἀδηγδηάϑ οἵ ἴῃς 
σοηΐοχί, {Π6 56η56 Ὀείηρ 50 αἰ που] ἴο δἰϊδίη οἡ ἰμαΐ 4515 ἰμαῖ 
Β6ΝΟΓΔΙ ἱηςογργεΐοσβ ἀρδηάοη {86 οβοτί. "ἢ Ατηοηρ [Π6 ΠΊΔΩΥ ἰη- 

5 80 “. (. Ἧε., Νον., Μεπὶ, [πορ.. 



3" 6) 

ἰεγργεϊδιϊοηβ οἱ 441 [αἱ πᾶνε θθϑὴ οβεγεά, δἰϊδηϊίοη πᾶν ὈῈ 
οδοα ἴο ἰἤγθο. Τῆς ἔτϑὶ Βηαᾶβ μογὲ [86 [δουρῆς (Πδὶ [5Γ86] οὐδ 
115 σοπτἰηπδα οχίβίθηςο, ποῖ 5ἰδησίηρ 115 51η5, ἴο (86 αςΐ [ῃδΐ 

{86 υπορδηρίηρ ΡυΓΡοβα οὗ δῆτ ἢ ἴο Ὀ6 τρογοϊ} πχυϑί Ὀ6 [υ}- 
Β|1ςἀ.Ὁ Βυϊΐ 1ῃϊ5 15 βοδγοεὶν ἴμ6 Κὶηά οὗ (Βουρῆϊ ἴο Ὀδ6 οχροςϊοὰ 
δῖ (Π6 οεἷἶοθε οὗ 5.οἢ δὴ διταϊσζησπηθηΐ οἱ [5Γ86]᾽ 5 51:55. Π| Ὑδῆν ἢ ἢ 8 

ὈΠΟΠΔΉΡΘΔΌΪ6 ΡυγΓροβα ἴο ΡῈ τηογοῖξα] 85 ρῥτγοϊεςιθα {86 πὶ ἔΓΟΓΤᾺ 
ἢἷ5 τἱχζῃΐθουβ ταί ἴδι15 ΔΓ, ΨΥ 5δου]ά ἰζ ποῖ σοπηιιαε ἴο ἀο 80 
᾿πάἀοδηϊεἶγὺ ΤὨδ ϑεοοηά νον γ᾽ 6145 {86 56ῆϑε, “υὔου, Ο 50ῃ8 οὗ 
7Ά.οΡ, οεᾶϑεὲ ποῖ ἰο ἀερατί ἔγοπι εν]. 7 Βαΐ [815 (8118 ἴοσ ἴοο 
ταυ ἢ ἔγοσῃ [86 ἱπηαρί παίίοη οὗ ἴῃς τϑδάογ, βοβϑίδβ υβίηρ ΓΟ ἴῃ δὴ 
ὈΠυ5114] βθη56. Τα (Ὠἰγά Ιηϊογργείδίίοη 15, “Οἴου, Ο 80ῃ5 οὗ 

7]4οοῦ, ανα ποῖ Ἷοπα ἴο δῃ οπά;,᾽ ἡ. 6. “Υυὔυὔοὺ γε 511}} 80Π5 οἵ 

74οοῦ, ἰμ6 ἀδοοῖνοῦ δηά {Ποκβίογ.᾽᾿ Σ Ταΐβ, μοσανογ, ἱηνοῖνοβθ 
τηακίηρ ἴ86 ττὶῖοῦ 58 Υ ἴἢ ΝΟΥῪ ΟὈΒΟΌΓΕ ἴοττὴ5 δῖ Πα τὐρῃΐ 645} 

Δη4 54[εἷν δᾶνε 5δἱὰ ἢ (ἢς στεοδίοϑί ρῥἰαίηηθθβ. Νοίβίηρ 1658 
(ἢΔη ἃ οἰθδαγ [ἢχεαίΐ οἱ ρυηϑηπηθηΐ ψν}}} 5 15 (ἢ}18 σοπίοχί. 

47. ὈΠΡ2Υ] Φ οἱ παροξύνοντες. Ἔ ἸἸςοΓΑΙγ, ἰαδογαγε [εοἰδί 5. ϑῖον. 

ΟΠ1. Ἵν Δα Γεϑαϑ, "ἸΏ Χ2..--ῆν 222] Μαγιΐ δῃὰ δῖεν. οὔ. 88 [0 58. 

--Ἴοῦ ΚΊΠ ὈΠ21] Ἐ (τϑοῖγ, εἰ ἐαἰες εἰ ῥίαοεί. Ματίὶϊ δηὰ δῖον. οἱ. 85 'οβϑ. 

ΤἼΘ οὨΪγν οοηϑίογαίοἢβ ἰῃ βυρροτί οὗ (δς ομίϑϑίοη οἱ [818 δηὰ ἰῃς ίοτο- 

δοίης ρθγαβεβ ὅγε (1) ἴῃ6 οὐβίδοϊς ἰἢδν ργεϑεηΐ ἴο ἃ ροείϊς βἰγυσίυγε; 
(2) ἴδε ἔδει τμδὶ {Πδν οἰρίον ἴῃς 24 ροῖβ. ψ ἢ γείεγεηςς ἴο ὙδΏνΟΒ. 
Βυΐϊ Ὡο ροεῖϊς πηξδᾶϑυγα σδῃ ὃ εχ ἰτηδίεϊν τεοονογοα ἤεσε δηά ἰηΐεῦ- 
οὔδηφεβ οἵ ρεγβοῃ ἰῃ ριορδεῖὶς δἀάγεββ ἃγὸὲ νΈΌΥ οοτηοῆ.---3'. 55. 50] 
Τα πᾶπιὸ σίνοη ἴο ουγ ρτορδοῖ ἴῃ 1 νγγᾶ58 ργοῦΔΌΪΥ Ὀοττονοα ἔγοπι (ἢ 8 
νοῦβα ΌΥ δὴ δὐϊΐοσ ψῶο ἰάδης8εα [86 πηεβϑθηροῦ ἤεγε βροίζθη οἱ ἢ (ἢ18 
Ρτορδεῖ; Ὁ. ἢ. οἱ 1.-τὴ}Ὁ] Ετὰ, Ὁ; 980 Μαῖίῖ. 1τ119.--οὶνημπ 2.5] Βα. 
νὴ γα. Ὑΐβ ἰ5 δῃ αἰίειηρί ἴο ἀο ἀνγαν ὙΠ [ἢ ἀρράατοηὶ οοπἔυβίοι 
οὗ 186 οτὰ" νυ “1δς πιοββοησο οὗ 86 σονοηδηϊ᾽"; δυΐϊ ἰ( 4115 θ6- 
οδυϑὲ 6 Ξυρροβί(ἰουβ “7υφε᾽᾽ οουἱὰά θὲ ἢοῃς οἰδος ἰἤδη Ὑδηνεὶ 
Ηἰπιβεῖί; δηὰ 50 (δ οοηξιβίοη γοπηδίηϑ.---Ἴν 5} δίδ. Τῆθοι. 1. «3. [., Ἴ 05. 
--- Σοῦ] ΗἸ. πλ35, τεηάδοσίηρ “δηρεῖ οὗ ρυπβοδίίοη᾽᾽; Ὀυΐϊ ΓΥῚ3 πόνος 

δ᾽εῪαεβ (86 δρϑίγαςϊ τϑοδηΐης “ρυπβοδίίοη," δυΐ αἰνανϑ ἴΠ6 Τςοηῃοζοῖς 
ἐΦΟΘΡ ἢ οὗ “Ἶγε,᾽ νοῦ 58 ᾿υοτουϑὶν ἱπορὶ 88 δρρ! δε ἴο δῇ “" "»-- 

2. 52530] Ἐ ῥοίϊονγὶ οογίίαγε.---ανι 5] Φὦ δι 5 εἰσπορεύεται; ἤεπος Βυ. 

δ 5 ν)2: δηὰ Ἐ}6β5}6Γ Ν3.- -- Χ} ἘΠ εββϑίοσ, ἢ “α “ὁ ἔυγηδοε"; ς΄. ὦ 
χωνεντηρίον. Ὀυὶ (ἢ ῥδΓΑ]16] “ἔ}16Γγβ᾽" ἰβ ἰῃ ἰδνουγ οἱ ἃ ρϑύβοῃδὶ Ὄρὶ δεῖ 

Βογε.-- 23] Φ ποία; ο΄. Ἐ μεγδα. ΤὮδϑα τοηογίηρβ ροίηϊ ἴο τδς 

5 89 Κο. Ὅτ, 4’ α). ἘῬιεβ., οἱ οἱ... ἐ Οτ., Κορῖ., εἰ αἱ.. 



ΜΑΤΙΑΓΗΙ 

οί σίη οὗ "3 ἔγοιι οογίδίη δἰ κα! πο ρ]δηῖβ, ἰδ 6 85:65 οὗ ὙΠΟ τὲ υϑοᾶ 85 
8080 ἰη (6 Οτεηΐ ὄνθὴ δὶ ἴμ6 ργεβεηΐ ἀἄδν. 72 οζοουῦβ ἀραὶῃ ΟἿΪΥ ἰὴ 
76. 253, 1{ ἰ5 ἰοττηϑά ἴσοτι ὙἼ2; ο΄. Αβϑυ. δαγᾶγι -ὰὶ “5ίης.᾽""--3. 29») αὶ 
π , ὙὍΒΕ τεβηεσ οὗ 5|1νῈὺγ Ὠδίυγα!ν 5118 δὲ ἷ8 ψόσκ, βίηςε ἴδε 

Ῥοσίοοϊςίοη οὗ (ῃς ῥγοςδβ8 18 σηδυκοαὰ Ὀγ (ἢ οοἴουτς οἱ [86 τηοϊ ἴδῃ πηεῖδὶ, 
ΜΏϊοΝ Βα τυυβδὲ (πεγείοσα δῖος δἱ οἶοϑα σϑῆσε; ς΄. ἼὋΡ ἴῃ ΜΙ. ς,.- 
η093] Οπ. ἃ5 αἰτίος. ἔτοτι θοίον; 80 ἵνε., σάϑῃ., Νον., Μασίὶ, δῖεν., 

19ορ., Κεηῖ. Βυ. εἴηθηάβ ἴο ΝΏ9 ΟΥὨἩΘΝΌ33, ἀδρομάϊηρ προὴ 29. ὦ ὡς 
τὸ ἀργύριον καὶ ὡς τὸ χρυσίον; ἤδηςε ΕΪΕ551ετ, 2315) ἢρ:9». Βαῖ [15 ἰ5 

ΟὨΪΥ ἴτε Ἔχρδῃβίοῃ.--- Ὁ] ἄπ. ἴῃ Ρί' εἰ. Ῥαῤδαᾷ ἰπϑοιεδά οἵ σεγε δεϊνγεεῃ 
(Βς ἵνο ἰάἀεπεῖοδὶ Βαγβῇ γαάϊοδίβ. ὦ χεεῖ, Ἐοοίαθδ. Ὁ κε :0}}} δεἰεα,. 
--ανϑῦ] Βα. ὦ, 980 Νον.Κ, Μαγιΐ, ϑίεν., Κοηΐ, ομ. 85 ίοββ."---ἀς πντἢ] 

Βυ. ἢ; 50 Νον.Κ; ϑίεν. οἴῃ. 85 φίοββ.---δ, Ὁ)0} 50] ΗΔ]. ὉΝ2|1)Ὁ; 80 
ἘΠ 655816γ.---Ὅ 0 }.)0] ἮΝ ΚΙ. Ὀ)0.)5 τξ, δῃοίδοσ οἷἶδβ5 οἵ βοζζεγοσβ; Ὀὰϊ ὯὨο 5ιις ἢ 
οἶδ85 ἰβ Κῆονῃ ἰο Βανα οχἰβιθα.---Ὁ}}2Φ)] ὦ δηὰ 8 οοὐά. οὗ ἀς Ε. νι 
τό οἱ Κεπῃ. δα "5Ὁ93.---ρϑῦ͵ ἽΕΙ. οπλ. ἃ5 ρὶοβϑβ.---Ἴ} Ὁ] Οπι. 85 ἀϊξίορ., 

ἢ} ΝΥ ε., Οοτί, Νον., Μαγιΐ, Βυ., δῖεν., 1[5ορ., νδη Η., θδυ., Κεῖ. 

σδηποῖ Μ6]}} Ὀ6 [86 οὈ]εςὶ οὗ γΦ», ἴος [8 νοῦ δνογυνθεγε εἶβϑε 85 ἃ 
Ῥεγβοηδὶ οὔ͵εςῖ. ΜΙ. 23 15 πο ἴσια Ἔχοερίίοη ἴο (88 ιϑᾶσε, ἔοσς ἴῃς τεδὶ 
οὐδ]ες(βϑ οὗ γ᾽» ἰδγε δα 22) δῃὰ Φν, Ὧ"2 δηὰ Ἰγῦπὶ θείην οἵ βοοοπάδγνυν 
ἱμπηιροζίδποα δηά δἰἰδοῃδά ἰο ῬῬ ΌὉγ Ζευρτηβ. Ἐ᾿Όββίοσ (γ᾿ δηά γεδς Ὁ 
70, ψ ΒΙοἢ 5 ἃ βοοά τεδαϊηρ, θυαῖ θυγάξδῃβ 3,29 τ ἃ ᾿ἰπιϊδίίοη βυς 8 
8.5 ἰ8 ἠοῖ ἰουπὰ ψῖῖἢ (88 ράᾶγα]}εὶ οδ᾽εςῖβ οἵ Ψ, νὶΖ. ποῦν δηάᾶ Ὁγον, ἍΝΚΙ, 
{τεαἰ5 'Φ 85 ἀϊϊίορ. οἱ ἃ οοτγυρὶ νογὰ, (86 ογσίπαὶ οἵ ν δίς νγὰβ ταν, 

Μ ΐοἢ ρτοοοάθα Ὅ0, οογτιρίοα ἔτομι Π9.---ἰ 05] ὁ καὶ τοὺς καταδυ- 
ναστεύοντας χήραν; Ἀδηςς ΕΪΘΒβἴογ, ΓΝ γ)03. ΓΦ τὸ ΠΣΌΣΜΊ ὈΥΣΝ ἊΣ, ἰδ 5 

δα ἀΐηρ δηοίμοσ ο455.---7..} Φ καὶ τοὺς κονδυλίζοντας ὀρφανούς. ἤὮδῆος, 

ἘΠεβϑίεσ, Ὁγτν ὍΓν, Βαΐ ϑυςἢ τεημάογίηρθ ἰῃ ὦ δγεὲ ἔγες ἰγδῃβϑιδιϊοηβ, 

δηὰᾶ ο8]] ἴος ἢο εδδηρε οἱ ἰεχι.----Ὁ} ὦ κρίσιν προσηλύτου; Ἦδηςε Βι;., 

Κοηΐ, δηὰ Εἰδββίοσ, Ἢ) οϑῦς. Βαΐ ἋΣ [5611 τηδυ μὰ] Βε (ἢ οδ]εςὶ οὗ 

Ὁ; (ο΄. Απι. 5:3 15. 108 201,---6Θ. .»)] Νον., δῖδν. οὔλ. 88 8 Ὁοπηεο ἴῃς 

͵ο53.---ν} ᾧ δα 5. 9 τὃν; 80 «30 Εἰεβϑίεσ. ΤὨδί "" ἰ8 ποῖ (δε ρτε- 
ἰοδίς οὗ Ὡν, δυϊ ἰπ δρροβί[ἴοη ἢ ἰξ ἃ58 1ῃ6 500]. οὗ ΩΨ, ἰ5 βΒῃονῃ ὈΥ 
[86 βἰσυςίυζε οὗ (ἢ 6 ρᾶγα]16] οἴδιιβα ἰῇ Ὡς ἢ ΓΝ δηὰ 320 »η.)2 τηυβί 6 
(Δ Κοὴ 88 δρροβίἐἷνε8.---ὌΓ. 55 μῦ] Οὐχ. μὐ δ5 αἰτῖος. ἔγοπι ἴδε ργεοθάϊησ 
οὐ ἴδε [ο]]ονίης κ᾿. ὙὍῈδ βᾶπι6 σευ πουϊὰ 6 βεουτοά ἰξ νὰ οουϊά 
τεζατὰ μὉ 88 δὴ εὴρηδίίς ἰα --. "γου ᾿}11} σωγεῖν Ὀ6 ἀεβίγογεα ""; ς΄. 
Ηδυρί, ἰῃ Ογίομαϊ ἰδεῖς 1 γαίμγ-Ζείμηξ, ἴοτ 1007, οοἷ. 32ος ῆ-., οὨ 1815 
86 οἱ κν. (448...ν οὐκ ἀπέχεσθε, ἀῃιὰ Ἰοΐῃ8 ἴ86 ἤτβι ἵτο στψοσάβ οὗ ν. 

πιὰ ἴἰ, τοηδογίησς {86 πὶ ““ἔτοτχ (86 ἰηΐαυΐεεβ οἵ γοὺσ δῖ οσβ.᾽" Οδλ 
ἀπέσχεσθε. (Ὅ" ἀπέεσθε.ς Ὁ γοιμ ἄατε νοὶ γεϊγαίϊμεά ἴγΟ γομ ἐπὲρ- 

ὐϊν; τι 15 δῳαϊείοπ οδῃ μαγάϊν θὲ ἀυς ἰο ὦ, ἴοτ ἰξ ἰΙεᾶνεβ ἃ ρατὶ οἱ ὦ" 5 
τοηἀεγίην, νὶΖ. “οἱ γοὺυγ ἔδίμοῖβ,᾽" σοι δὴν οοηποοϊίοη. [1 ἰβ ὑγοῦ- 

Δοὶν ἄυς εἰτρὶν ἴο (δε εβοτί οὗ (ὦ ἴο οδίδίῃ δεῆϑε δεζε. ΟΥ̓. γι) κὸ; 



5:1 όρ 

80 ΟΑϑῃηι., Βυ., νᾶῃ Η.. Βυϊῖ 18]58 τοαυΐτοβ δη οδ)εςΐ ἴο οοτηρῖείς (ἃς 
β6Ώ86. Β.εββῖοσ, Ὀσῦν κὸν, Ηδί, τ τ) κῦ, "πὶ ἔγου πᾶνε ποῖ ἰδη- 
δυϊϑῃοά αἴΐες Ὠἰπι᾽" (ς΄. Πῖ. 28:1), Βοττουίηρ Ὁ ἔτοτλ (ἢ ἢ οἵ ν.1; δαῖ 
(δες εὔδηρςο οἵ ρεῖϑβ. ἰβ ἴοο νίοϊεπί. ϑδίδν. δῦ, ἀτορρίης κῦ; 5ο Νον. ΚΟ) 
Μαγιῖκευ. (9), δυῖ 818 5 ἴοο ἴδη!6. Μαγίϊκϑυ. 4150 βυρροϑίβ ἀἴορ- 
Ρίης κὸ δηά τεδάϊηρ Ὀρνν; ο΄. Θὰ. ἔ το. Ὀρν Ὁ; ἐ. 6. “υξ γου---βοῃβ οἵ 

]δοοῦ δἃζὲ γόιῖ 41] (ἰο πιο). [Ιπ δἀὐάϊιίοη ἰο (ῃς ἱπιργοῦ δ ν οἱ 
οοηξυβίοη δαΐννθοη 5 δηά Π, (μἷ5 σεδαϊηρ [2119 ἴο ῥσγον!αβ ἃ βιιβιοὶθηςν 
βίσοῃς δηΐϊϑἢ ίοτ (ἢ 5εηίξῃςδ. 

δ 6. ΤΗῈ ΡΑΥΜΕΝΤ ΟΕ ΤΙΤΗΕΒ ΨΊΙΝΒ ΤΗΕ 
ΒΙΕΒΘΙΝΟ ΟΕ 600 (5:2). 

ΤΕ ρῥσορμεί ἰδ κθβ ὉΡ 51}}} ἀποίμιογ ομβίδοϊβ ἰῃ ἴῃ νὰν οὗ ἴῃ 8 
ἔτθρα ουϊρουπην οἱ Ὑδην ἢ 5 στοαὶ ἰοναγά [5γαθ]. [5γ86] ἢδ8 
θδθη υην]Π]1}ηρ ἴο ΡΥ 86 ὑγοα οὗ ἢἰβ ἔδνουσ. 1.εἴ (ἢς {68 δπὰ 
οἤεγίηρϑ Ὀ6 Ὀτουρὰΐξ ἰη ἰο ἴδε {0}} δηα 5ονε β οἱ Ὀ]6βϑίηρβ Ὑ1}} 
[4}1 ὕροη ἴ86 ἰδηά. Τῇ οσορ5 Μ1] Ὀ6 ἀρυπάδηξ δηά ἴδε ἰαηά οὗ 
ἴ5γδ6ὶ Ψ1}} θδοοσηῆθ (6 δῆνγυ οἱ 8}} [με Ρθορίδϑ. 

Ἴ. Ευοη [γοηι ἐδ ἀαγς ο[Ἡ γομ [αἰλιεγς γος ἤανε γευοϊ οα [γΟγι 9Ὲν 
δίαἐμίες απὰ μαῦὸ ποὶ κερὶ ἰδμο] ΤῊ ρεποά σονεγεά Ὁγ ἰἢ15 ἴη- 
ἀϊοϊτηθηΐ πο 465 αδἱ ἰοαϑὶ ἴῃς οὔ πης οἱ ἴῃς ῥγορμοῖ 8 ἨΘΆΤΟΣΒ 
ὉΡ ἴο (δε (ἰπ|6ὸ οὗ [1595 δά ἄγοββ. [ὲ Ῥγο Δ ΌΪΥ Γοδοῖ 65 Ὀδοῖκ 4]50 
ἱπῖο {86 ὑγενίουβ σοπογαίΐοῃ δη4, βοβϑ]υ, Ἄνθὴ ἔαγίμογ. ΕῸΣ ἃ 

Β᾽ ΠΉΠ8Ὶ δἰ(τυἀς ἰονναγά ἴῃς ραϑί οἡ [86 ραγί οὗ οἴμεγ ργορβοῖβ, 
Ὁ. Ἦο. τοῦ 76. γ35 1. 2.5] Ἐ)2Ζ, 28 205 "5 15. 4337, ὙΠΟ “᾿βἰδίιϊ65᾽ 
ἱποϊυάς, ἴῃ σϑησγαὶ, Ἔνεσυτΐηρ (ἢ ἢ85 φζομη6 ἴο Ὀ6 τορατάδα 85 
8 Ἔχργαδβϑίοη οὗ (ἢ γνΠ]} οἵ Ὑδῆμεῃ. [ἢ ΡῬαγίίουϊαγ, (ἢ τείογθησα 
5 σοῦ Ϊν ἴο (86 ῥγονίβίοῃβ οἱ ἴη6 Πϑουϊογοπμοιηὶς (οὐδ, υη 6 Γ 
ΜΏΙΟ 5γαοὶ νγὰ8 νίηρ ἴῃ [18 ὑγορῃεῖ β ἄδαγ. Οηδ οιιϊϑιδηάϊηρσ 
ΠΠυβίγαιτίοη οἵ (ἢ Κἰηἀ οἵ οοπάιπιοϊ ΠεΓα γοϑοηΐϊθά 15 [υγηϑηδά ὃν (ἢ 6 
ἴον νεῖβο. ἈΚείμρη μηΐο τις, ἱπαΐ 1 παν γείμγηη πο γοῖ, 
5αγ5 Ψαληυεῖ! οὗ κοδί5] 80 α]5ο Ζς. 85. Ἐδρθηΐδηςς δπἀ σοηνογβίοη 
Ψ11} ἰογοϑίδ]} (Ὠς ἀεβίσυςτνε ρα ΠΙΒῃτηθηΐ (Πγοδιθηδα ἴῃ ν. 6, Ὑ8}- 
ΜΘ} νναὶβ ἴο 6 στδοίοιιβ υπηΐο ἢ]5 Ῥθορὶθ; Ὀυΐ [86 Ἔχογοΐϑβε οἱ ἢΪ5 
στᾶςε ἰβ σοῃαϊἰοποά Ὡροη ἃ ργορεγ δἰ(ἰϊτυάε οἵ ταϊπά δηά πϑαγὶ οἡ 
[6 ρΡαγί οἵ [με ψου]ά-θε τεοϊρίεηίβ.- -- ἀπά γομ δαν, Ἡσιν 5λα]} τοῦ 
γείμγη 7] Α5 Ὀεΐογο, (ῃς Ρϑορὶς δε γεργεβθηϊθα 85 σμδ  ]θηρίης ἴδ 6 



ο ΜΑΙΑΘΗΙ 

Ῥτορδεῖ ἰο βιιρβίδη(, δία ἢΪ5 οῆδγγε Ὁγν οἰτίησς ραγουϊαγβ. ΤΣ 
αυσοίίοη 15 ποῖ δομπᾶ βάξ, Ὀυΐϊ ἃ νὶτίυ4] ἀφδοϊαγαϊίΐοη οἵ ἱπηοοσθησο. 
Τι ς4115 ἕο [δοϊβ.---8ὃΞΦ.. ΠῚ] πιαη τοῦ Οοά 7] Τὸ δ8κ ἴῃς χιεβίίοη, 
ἴπῃ ἴῃς ῥγορῃοῖδβ ταϊηά, 18 ἴο δῆϑνοῦ 1. Α ὕτερὶν ἴῃ ἴ86 πορδίϊνε 
ΒΘΘΙῺ5 ἴο Ηἴτη [86 ΟὨΪΥ ροββῖθ]θ ομβ. ὦ "Κ γεβεςΐ ἃ ἰοχὲ νης μδά 
(ἢς νετῦ “ομοδῖ᾽ 1ηϑίϑδά οἵ “τοῦ ᾽" ἴὴ 8}} [ἢσχεε οσσυστθησοϑ ὙἹ ΐη 
(815 νεῖβε; (86 ἀϊβεγθηος θεΐσψεθη (ἢ ἴνο ἴῃ ΗΘΌΓΕΝ 15 νΕΙΥ 
5ρῃῖ, Βυΐ ἴῃς 5βἰδίειηεηξΐ [μδΐ ἴο!]οννβ 18 πλυο ΙΏΟΓΕ ΘΑΞΥ 85 
ἴη 3ϊ, 51πς6 ὁὴ6 ΤΙὩΔΥ ἰῃ ἃ οασίδί ῃ 586η56 “τοῦδ᾽ Οοά, 85 ἰΐ ἰ5 ἴΒογε 
βίαίοα 5γ86] 885 ἀοῃθ; δυΐ ἰΐ 15 ηοΐ ΡοΟββίθ!α ἴο “ἀξοοῖνο᾽" οὗ 
ἐρἢεδῖ᾽ ἢἷπι, ἀηἀ οὔγ ργορμεῖ νου] μαγάϊν γεργεβεηΐξ ἰΐ ἃ5 ροϑ- 
510]6.---ἼἾ δὲ γος αγὸ γοδδῖίηρ τε] Ταΐϊ ψΏΟΝ ἠδ σῇ ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
οοποαῖνα ἃ5 ροβϑίθ]ς οἵ σοηςτεταρ δίίοη ὈΥ τηθη, 15γϑε] 15 δοῖυδι!ν 
ἀοίησς. Τα ἰογεβοίηρ αὐοϑΈοη νγϑ 8εΐ ἴῃ ζϑηθγαὶ ἴθστη8, ν]Ζ. 

“δὴ δῃά “Ὁοά᾽"; (δὲ δοουβαίίοηῃ 15 ἀϊγεοῖ δηά ρεγβοῃδὶ ἴῃ 
[86 Πἰσῃεβί ἀερτεα, νὶΖ. “γοιι᾽ δηὰ “της.""-- ΠΑ μὲ γον δαν, ἩΡ βεγεὶμ 
παῦε τῦὸ γοδδεά ἐψιεε2] ΤῊΐϊ5 αυσϑίίοη ἀεηηδηάβ δηὰ γϑοεῖνοβ ἃ 
Βρδοῖῆς δῆϑνεσ. Τἢδ ῥγορμεῖ ἄοθϑ ἢοΐ σοηϊδηξ Ὠἰπιβοὶ τὰ 
ΠᾶΖῪ δῃά ἱπάββηϊίε σζεηογα  βδί! οῃϑ.---1 5, ἐς με αμὰ μὰ οἤᾶετ- 
ἡμ6] Τῇ [δ τηϊάβὶ οἱ Βασγά {{π|65 βυοἢ 85 ἴἢοβα (Ὡγουρῇ νοὶ 
1ῃς 7 5. ΘΟΙΏΤΩΌΠΣΥ 85 Ραϑϑίην, ἰἃ τραυγεβ τυ ἢ 1411} δηά 
ἰογα! ἐν ἴο Κααρ ὕρΡ ἴΠ6 ραγιηδηΐ οἱ {Π6 τϑρυ]δῦ γοϊ σίουβ ἀυ68. 
ΤἼΘ σΟΠΊΠΠΟΠ ΘΧρΡΟΠΊΘης(6 15 (μαὶ ψΏΘη Γϑοοὶρίβ ἀθογεᾶβε, ΟΥ ἐχ- 
ῬΘΏ565 Ἰηοσοαβα Ψ] ΠῸ δοσουιρδηνυηρ ᾿ποῦεαϑα οὗ ἱποοῖηα, ἢ 

ἢγϑί (Ὠἰηρ ἴο βυοῦ ἰ5 [6 οδυ6 οἱ τα] ρίοη. [15 ηδΘα45 5661 ΤΟΓΘ 
Τοιηοΐα δηά 655 ργεβϑϑίπρ [ἢδῃ [86 Ὠδοδβϑιτ165 οἱ ἰοοά, Γαϊπηθηΐ, 
Βουδίην, οἀμποδίίζοη, δηά ἴῃς |ἱκ6, ψὩΙΟΝ ἅγὰ ἐνεῦ ἢ 5. ΤῊΪ5 

οϑιι56, ἰορείμοῦ ἢ ἃ ροησγαὶ ἀθο]! πα οὗ τε σίουβ [ογνουγ (πδί 
γνὰ5 αἀἰτεςῖν ἀυδ ἴο {δ6 αοΐ {παῖ (ἢ σΟΙΠΊ ΌΠΣΥ 8ἃ5 ἃ οἷα 85 

ὉΠ4Ό]6 ἴο 5866 ψΒεγαίη ΖΘΔ] ἴοσ θεῖ νγὰ5 Ὑ]Ἱ 6] ἀἰηρ ΔῺΥ ΓαϊΌΓΠ5 
ἴῃ ἴοΥΤΏ5 οὗ ΡΙΟΒΡΟΓΥ δηά ᾿ηῆἤυεδηςς, ΒΔ Ὀτγουσῃΐϊ δρουΐ ἃ βογίουϑ 
ἀϊπιϊηυξίοη ἱῃ Ε{{π65 δηα οἴεγίηρβ, ψ ῃοἢ [η6 ργορδεῖ ἀοαβ ποῖ 
Ποϑιίαίε ἴο Ὀγδηα 85 γοῦθοσυ. ΤὨς Πευϊεγοποιηὶς ἰᾶτν τοραγάϊησ 
Ε1865 (1452: 261-16) ργον 64 ἴοτ ἢ 8ηη18] {ΠπΠ6ὲ “οἱὁἉ [ῃγΥ ρταΐῃ, 
τὴν πον ψῖηα δηά οὗἉ [Ὠϊηὸ οἱ],᾽ ψ ῃ]ο ἢ 85 ἴο Ὀ6 Ὀτουρῃϊΐ ἴο [6τὰ- 
5816Π| δίοπρ ἡ (ἢ6 βγϑι ! ηρθ οὗ (ἢς Βεγά δηά [ἴῃς ἤοςϊκ δηᾶ ἴο 

Ὀε οαΐθῃ δ ἴπ6 ἰθρὶε ὈΥ ἴΠ6 ρχίνοτβ δῃὰ ἴμε [βνϊῖεβ. [ἰ αἱϑοὸ 



3: ηι 

ἃιτδηροα [ῸΓ ἃ {6 ηη 14] ἘΠῚ 6, ΏΙΟἢ ψγὰ5 ἴο Ὀ6 βἰογοὰ “νη 
(Ὦγ μαῖεβ,᾽ ἴῃ ογάεσγ ἰμδῖ [ῃς 1ονιῖε, (ἢ6 βίγδησογ, (ἢ [Δ 6 γ1655 

8η64 (86 ψίάον τϊσῃῖ ἄγαν βιυιδιβίθηςα ἰμογείγοιη. ΝΕ Ποσ οὗ 
[8686 Τραυ τοι η5 δοοογάβ {0} ἢ [6 Ργορμοῖ᾽ 5 σμάγρο δηα 
ἀεπηδηά, βίπος [86 [ΟΥΠΊΘΓ σοηοΙΡ]αῖθϑ 20 β80ς.ἢ βίογαψε οὗ ἴ86 
ΕἿΠ6 85 15 ̓ πρ]16ἀ ἴῃ ν. 19; δηά (δ6 ἰδίίογ 981]5 ἴοσ ἴδε βίογαφε οἵ 
(86 Εἰ ἴῃ [86 νᾶῇίουβ οἰ[165, Ψ 116 ν. 19 ἀσαΐη ἐν] θη ΠΥ σοηςεῖνεϑ 
οἵ ἰΐ 85 ϑίοσεά ἴῃ 76γυβδίθ ΟΪγ. ΤΏ Ργορ μοί ̓  5 ργασΌρροβι οη5 
8.6 Ὀοβί τπεΐ ὃγ ἴῃς ΕΓ ἰὴ Ιὰτνν οἱ ἴῃς ῬΙΈΘΕΥ Ο(οαδ, νῖΖ. ἔν. 2739 5: 
Νυ. 1851-81. ἩψΠ|ΟῈ τοαυΐγοβ ([ῃ6 ψ ΏοΪῈ {ἰπῸ ἴο Ὀδ6 σίνεῃ ἴο 1Π6 
ῥΠεϑιβοοά (νῖΖ. (δε 1,ονε5 δηά (Π6 ῥγίθϑίβ ὑσορεζ) ἡ. 6. ἴο Ὑδἢ- 
ψ ἢ, δηα ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ ἱγΡ]165 (Πδὲ 1ἰ 5Βῃου ]α 411 θ6Ὲ Ὀγουφῃςξ ἴο [Πε 
ἴθ ρ]6. ΤὨϊ8 σοποογά Ὀεΐνθοη Μαίδομὶ δηα Ῥ ἀοδϑβ ποῖ ἢδοθϑ- 
ΒΑΤΠΥ ἰηνοῖνε ἀδίηρ Μαίδοῖὶ αἰΐοσ ἴπῸ δαορίίζοη οἵ ἴῃε Ῥ οοάς 
ἴῃ [86 ἀᾶγβ οἱ Νεβοηγίδη δηά ΕΖτα. ἘΕῸΓ 1 15 δὴ δϑίδ }5ηθὰ ἕαςί 
[δαῖ (δὲ οοάδ ἰῃ ᾳυρϑοῃ σοηΐδίη8 πηδην ἰατνβ δη ουδίοιηβ ψ ΐοἢ 
ἍΟΓΟ ἴῃ ἴογος ἰοης Ὀεΐοσε (ἢ6 οοάς ἰΐπε!} νγὰβ8 ἰοστηυ]αϊεα. ΤἬι5, 

Μαδίδο 8 ἀδιηδηάβ τοραγαϊηρ ἴΠ6 ΕΠ 6 τᾶν 6 }1 να Ὀδθὴ θαϑβοά 

ὍΡΟΙ ἃ ὑβᾶρο ἴΠαἱ δὰ στονῃ ὕΡ ἴῃ [5Γ86], δυΐ μαά ηοί γεῖ ἰουηά 
115 ὈΪδοα ἴῃ ἃ ἔοστηδὶ οοάδ οἵ ἰαννϑ. [1 ἴῃς ἄαγϑ οἱ Νεἢοη δῇ, 
[ῃε ΡΘΟΡΙΘΟ ρἰεαρεά (μογηβεῖνεϑ ἴο ΡὰῪ (ἢς {{Π6Ξ8 ἜΧΔΟΙΪΥ 85 Μδ818- 
ΟἿΣ ΠΟΙ ὈΓΘΘΌΡΡΟΒΕΒ {Π6Ὺ 5ῃου!ά (Να. 1τοῦϑ 5); θαΐ (86 ρῥἰεάρα 
ν͵5 αὐἱςκὶν ἰογροίΐζθη δηὰ ἴδε ἘΠῚ Δ] ονεά ἴο ζοὸ Ὀγ ἀείδι!ξ ἃ5 
Βεγο (Να. 13}95.).--9. ΗΝ α ομῦδα γος αγὰ αἀοσομγϑοα] 1. 6. Ὀ6- 
οδιι36 οὗ 15.865 5'η5, ἴῃ6 ἰδαηἀ ἀπά ρϑορὶβ ᾿ἰδ ὑπάογ [6 ουΓ56 οἵ 
Ὑδν ἢ ψ ]ςοἢ {γυβίγαϊοβ 4}1 {πεῖν Ἵεβοτίβ ἀπὰ Ὀγίηρβ ἴο πουρῃϊ 
811 1Ποἷγ ἤορθϑ; ο΄. 22. ΕῸΓ οἴ ΒΕΓ Ἔχδιηρ 65 οὗ [ἢς ορετγαίΐοηῃ οὗ 
[δες συγθε οἱ Ὑδῆσνει, ο΄. Ηρ. τ“. Ζο. 514 Τν. )61::4 Ὧι, χ8158, 
--Ρον νι γομ αγε γοδδίηρ)] ΤῊΘ ΘΙ Ρἢ 4515 5. οἡ 722, ἴδε ἱπίδηϊ 
Βεΐηρ ἴο ᾿πΊΡΓΟΘ55 βΤΟΉΣΙΥ ὑροη ἴποβὲ δά ἀγοβϑοά (ἢς ἔαςΐ (μαι [ἴ 
15 Οοα ψΒοτὰ ἴΠΕῪ δῖα στοῦ ίηρ δηά (ἢ. ἀγουβίηρ ἴο σγταῖῃ. Τί 
15 θαἃ ἴο Τοῦ 6 Π; ΠΟΥ͂ τς ἢ ψΟΙΒ6 ἴο τοῦ Οοά!---ΤὴΙς τυλοῖς πα» 

ἠοη] Α Ῥῆγαβα ροϊπίίηρ ουξ [Πο86 ἱποϊυάεά ἰπ (ὨῈ δά άγεββ. ΤᾺ 
81η5 ἀδηοιηςθά δγ6 σοηβηθά ἴο ΠΟ ΟΠ Ο[4558, Ὀυΐ ΓΘ σμαγδοίοσϑις 

οὗ [Π6 σοτηση εν 848 ἃ Μ8016.---10. Βρέμρ ἐλ τολιοῖο εἰμ ἱπίο ἐπα 
δίογεπομδ.) ΤῊΘ ἴογιη οὗ ἴῃ Ὀδμοδί βυρρεβίβ, ποΐ παὶ [6 {1{Π6 
Βαά Ὀδϑη δονεα ἴο 3ὸ ΠΟΙ ὈΥ ἀείδυϊ!, θυϊ ἰδὲ 1 Βαά ποῖ 
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ὈδΘη ραἱά ἰῃ [}]1. ΤὨΐβ ΔΥ πᾶν Ὀδοη ἀπε ἴο ἴδε ἔαεῖϊ (Πδΐ (δε 
ΡΘΟΡΪΘ 8ἃ5 ἃ οἷα δὰ δδοῦ Κορί Ὀδοκ μαζί οὗ εἷβ {{{π6, ἀδεπιίησ 
ταὶ 6 ποράβά 1 ψόοῦθα (ἢδΔη ἴδ ῥγοβίβ αἰά, οἵ ἰο {86 ἴδςεὶ [Πδὶ 
Ιαῦζα ὨυπΊ 6 Γ5 οὗ πο πὶ ῃ8Δ4 οεαϑοα Εἰ Πίηρ δἰἱοροίμοῦ, ΜἜΣ6 186 
[αἰ [Ὁ] Ρρίουβ ψόγὰ ἀδηγίηρ {Παλβοῖνοβ ἰη ογάεγ [μδὲ [ΒῈῪ πιίρῃὶ 
τηθοῖ 18 εῖγ τε ίοιιβ ΟΠ σδ.οἢ5 ἴῃ ἢ]. Εὸσ [86 5βίοσθῃουϑβα ἴῃ 
αυεσπίίοῃ, Ὁ. Νε. τοῦϑ (- 1296 125-12 2 (Β. 3211} 5..-Τλαΐ ἐδενε αΥ 
δὲ [οοὐ ἐπ νιν πομδο] ἱ. 6. ἰοοὰ ἴογ ἴδε ρηδϑίμβοοά. Ὑπα τροτὰ 
ΠΟΙΩΠΊΟΙΩ πηδδηΐηρς οὗ ἴπ6 νογά στεηδογοα “1οοα᾽ὔ» 15 “τον ((Ἱ. 
Αἴ. 34 Οἢ. 405 Νυ. 222); Ὀυΐ [86 τοπάογιπρ “Ἰοοά᾽" 15 Ξξυρρογίοα 
ὃν 10. 245 ῬΥ. 4118 5, τιτῦ---οΑ πὰ ἰο5έ πιο, 1 ῥγαγν, κεγεῖμ, σαγς 
Ῥαλαυεῖι, οἵἩ δοε[5] ΤΏΘ τπουγσῃὶ (μδὲ Ὑδνοἢ τᾶν Ὀς 5υδ]εςιοά 
ἴο βρεεΐθςο ἰεϑίῖβ 'ἴπ ογάεγ ἰμαΐ ἰἢς γαίῃ οὗ 5 ὈΓΟΙ,ἶβ65 σηδῪ Ὁς 
νεΠοα ρῥγενϑι] θα ἴῃ 15Γ86] ἔτοπι [Π6 64 1165} Ἐἰτγ65 {11} (ἢς ἰαϊαβί:; (ἵ. 
70. 6ν5:ὦ Ἐχ, 4191 Καὶ, 18335. 15. γ106. }ς, ,8164. Τμδί ἴδ6 ῥστορβεῖ 
ββουά Τοπάϊτίοη τς Ὀεβίοναὶ οἵ Ὑδῆνθ ἢ 5 ἔδνουσ ἀροῦ [6 
Ραγτηςπὶ οὗ ἴῃς ΕἾΠΕ δίοης 15 βυγργίβίησ Τὸ 6 βυζα, [Π15 δεῖ 
νου ἃ ἰῃ 1056} ἸηἀἸσδία ἃ σἤδηρα οὗ αἰ(ἰτὰἀς ἰονατὰ Οοά, ψιτδουΐ 
ΨΏΙΟΣ (ἤογα οου]ὰ Ὀ6 Ποτηδηϊοϑίδίίοη οἵ ἢἰβανουγ. ΝΟνογίβοίοϑο, 

186 ῥγόρμεῖ᾽ 5 οοποερίίοη οὗ ἴῃς παΐυγοα οἱ τε σίοη 15 ἐν  ἀθητ]ν 
1655 οἴ οὶ] δηά βρίγίτυδὶ (πδη (μδι οὗ ὨΪ5 στεδὶ ὑγθαάοξββοῦβ, νἱζΖ. 
Απιοβ, Ηοβρα, 1ϑαΐίδῃ, δηά 7εγεπιίδῃ. [Ιὶ ἰ8 ἱῃοοποοῖναθ!α [δαὶ 

{εν οοὐἹὰ πᾶνο γεργεβοηΐϊθα Ὑδηνθῃ 85 οοηϊεηϊοα «ἢ [86 ρΡεῖ- 
[οστήδηςα οὗ ΔΩΥ 5ϊηρὶθ δεῖ, ἰδαϑῖ οἵ 81] ὁπ6 πῃ [6 ΒρΏ6Γα οὗ τϊυδ!]. 

-- ϑηγεῖν 1 ἷΐ οῥέμ [ον γος ἐμὲ εἰμῖοες οὐ ἐξ ἀδαυεμ5) ἑ. 6. βοπὰ 
ἄονψῃ δουηάδηΐ Γαΐη5. ΤῊΪ5 15 6 δροάοβὶβ ἴο [86 ὑγοίδϑίβ ἱτω- 
ὈΙἰοα ἴῃ ἴῃς ῥγεοβαϊηρ ἱπηρογαϊίνεβ. ΕῸΣ ἤρσυγοθ σοργαϑοηΐϊδενε 
οὗ Ἔχδςῖν (ἢς ορροϑῖίε 1468, ο΄. Ὁ. 11 1ν. 261, ΤῊ Ποανεηβ 
ΟΡξῇ ἴο γαίῃ ἄν ἀεβίγιυςίίοη ἴῃ Οη. 731 15. 24᾽8, θαϊ Ὁ] εβϑίηρβ ἴῃ 

Πι. 2812 αῃά 2 Κ. γ5:.5, 1ὴ ἴΠε Ἰαϊεγ οὗ ψῈΙΟΏ Ῥαβϑαᾶσεβ ἰβ {Π6 
ΟὨΪΥ ΟΥΒΕΓ οσούυγγοηςεα οἱ [Π6 ἤρσυγε “5υἱοο5᾽) οὗ “σψἱπμάονβ᾽ ἴῃ 
(8ς Βεανεῆβ8. Εν! ἀεηῖ]Υ (ἢς Ια ἢ45 θεθη βυβογην ἴγοστη ἀστουρῃϊ 
δΔηαά Τσοηδοσυδηΐ ἰδίϊυτα οὗ ΟΓΌΡβ, 85 ἱταρ 64 ἴῃ ν. 1, σοὶ τῃ6 
Ῥτορμδῖὶ ἱῃίεγργοῖβ 45 ἄυε ἴο (6 εοὐτθ6 οἱ Ὑδῦσνεῃ. Ἐορυϊδγ 
165 δ ἢ Ὑϑᾶσ Μ1}} Ὀτίησ τορυϊαγ δηᾷ ἔμ} σσορβ. Τἢδ ἰσθμηΐαὶ 
Ε{ἢςῸ οὗ Πουϊογοποσην ΠΑΓΩΪΥ 5αι5ῆ.65 {π6 τοαυϊΓοιηθηβ οὗ (15 
βἰζυδίϊοη.---Α ἃ 1 υυἱϊἱ ῥοΏΓ ομέ [07 γος α δἰεδδίπρ τμδ ἰἧενε ἐδ πὸ 
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4πογὲ πεε] ΓΉΏΘΓΕ 8 ὉΠ] 16 Δουηάδηοσο οὗ ὈΪο5ϑἰηρβ ἰῃ [86 βἴοσο- 
Βοιιβε οὗ Ὑδῆνεῃ. 15Γ86}᾽8 δ] υγα ἴο γοοεῖνε [6 π 18 ἀπ 5016 ν 
ἴο Ποῖ ἔδίϊυτο ἰο ἄδβογνε με. ΤΠ ἰαβὶ οἶδιιβ6 οἵ [8 βοῃίθῃοθ 
845 Ὀδθη ἰγδηβ᾽ θα δηά ἰηϊογργείεά ἰῃ ἃ νϑγίεἰν οἵ γαγ8, ε. ρ. (1) 
8 }} 1Β6γα ἃσγὰ ποῖ Θπουρἢ ΡθΟρΙῈ ἴο δαὶ 186 δϑυπάβηςε; (2) 
υῃ1}} σοα 849 20 τηοσε δρυηάδηῃςε ἰεἶ ἔτομη ψὩ]Οἢ ἴο Ὀαβίον 
Ὀ]εββίηρβ, ἑ. 6. ἴογ ὄνοῦ; ἢ (3) ὕπῈ}] βυιβηοίθηοΥ [48 ἢο ρΪδοα, ἑ. ἐ. 
ΤΆΟΓΕ ἴπδη Θηουρῃ;Ϊ (4) ὑπ] {Π6Γα 8 ὩΟ ΠΊΟΓΟ ΤΟΟΙῚ, δοΐ]. ἴο σοη- 

ἰδΐη [πε Ὀ]οβϑίηρβ; ζ (5) ὑπ} [ΒΕΓα ἰβ ἢο ργοροσίίοῃ ἴο γουγ πϑϑᾶϑ, 
ἧ. 6. θαγοηά τηδᾶϑυγε ὃ ὙΤΠαβ6 8}}, μβοσανοσ, γἱοϊἃ (ῃ6 βδηθ ζϑθῃ- 

ἜΓἃ] 8686 δηᾷ [ΐ 15 (Βαϊ ψ ϊοἢ 15 οἰεαυν ἀδιηδηάοα ὈΥ ἴῃ σοη- 
ἰοχί.---11. Αππά 1 ιοὴϊΙ νοδμῖο ἰμα ἀσυομνεν 7[0Υ γοι, 50 ἐδπαὶ δε τοἱ!! 
ποὶ ἀοσίγον ἐδό [γμϊξ οὗ 6 ργομηά [97 γομ] Τ,οσυβῖβ ἀγα ὑγοῦδΪΥ 
Ιηθδηΐῖ. ὙΠΟΥ οοηβίυἱεα οἠς οὗ [86 τηοϑί (ογτ Ὁ ]6 ροβίβ [Πδΐ 
Ὀεϑεῖ [86 ἔδττηεγ᾽5 οσορβ. ΤῊε “ἴογ γου᾽" 15 ηοΐ δι ρδδῖίς οἰ Π 6 Γ 
{ἰπ16.---Ἰ ον υὐἱὴὲηἑἝ!π6 υἱγιὸ ἐπ ἰμο βεϊά σαὶ ἐϊ5 ργαρέξ [0Υ γοι,, 5675 Υαῖ»- 
τοεῖ οὔ πος(5] ἴ. 6. ὉΥ τϑᾶϑοη οἵ το ον οἵ Ὀ]αβιίης; ο΄. [0. 155. 
Τα ποΐδο]α [Ὠΐηρς δρουΐ (818 δηΐξίγε ἀδβοσρίίοη οἱ [86 πλδηϊ68- 
ἰδίοῃ οἵ δῆτ ἢ 5 ἔανουγ 5 (Π6 ἑαοὶ (Πδῖ [ἢ ΟὨΪΥ Ὁ] 5ϑίηρβ τηθη- 
(ἰοηςα δῖὰ ἴδοβθε οὗ ἃ τηδίετδὶ σπαγδοίεγ, ᾿υϑὲ 85 ἰῃ Ατῃ. 91}.15, 
ΤΕς εἰς] ηοῖΐα 18 ΠΟΥ Ἰδοκίησ. ΤΕ ῥσορβεῖ τηδεῖβ ἴῃ ρθο- 
ὈΪα οἡ τδεῖσγ οὐσῇ ἰανεὶ. ὙΠοΥ πᾶν ἰοϑὶ δ! ἢ ἴῃ Ὑδμ ἢ Ὀδοδυϑα 
[Π6Υ ἀο ποΐ 8566 [6 ΟὨΪΥ Κἰηά οἱ ρῥτοοί οὗ ἢΐ58 ροννεὺῦ δηά ἰονε [μὲ 
[Β6ΥῪ οδῃ δρρτζεεϊδίθ, νὶΖ. το μθ5 δηᾶ βοῦοῦ ἴου ἰμεβοῖνεβ. ΤὨΒ 
ΡῬγορβεῖ, {δΒογείογθ, δβϑϑυγοβ {μο ἴῃ ὙΠ ἢ ἢ 5 πᾶς παῖ ἴῃς 
ΟἿΪΥ ΨΑΥ ἴῃ ψΐο ἢ ΤΠΕΥ σΔη οδίδίη {Π686 [ΠΙῺρΒ 15 ΟΥ̓ σοηϊοστηΐϊην 
ἴο {πε γεαυϊγοιηθηΐβ οὗ Ὑδῆν ἢ ἴῃ [Π6 ραγτηθηϊ οἱ 5 ἄυμε5. ΤῊ 5 
θείη ἄοπο, 6 ΜΠ ἀρυπάδηο!ν τορᾶν {μαπὶ ἰη Κἰηα.--12. 45ὰ 
αἷ! ἐπὸ παϊίοη!δ τοῦ! οαἱ γοι δ᾽65564) 15ταθὶ 1} θὲ {π6 δῆνγυ οἱ 8]]} 
[δ6 Ρθορίβθβ θδοδυβε οὗ [18 ουἱρουτίηρ οὗ Ὑδῆνε 8 ἑάνουσ. Νὸο 
ὈΙοβϑίηρ [Παΐ [4116 ἴο 5ε[ [5γΓδθὶ οἡ ἱρὴ διηοηνς ἴδ6 παίίοῃβ οου]ὰ 

6 οοῃϑιίεγεά σοπιρίοεῖθ. ΤῊΪΒ 18 (Π6 Βηϊβηΐησ ἰουςἢ ἴο ἴδε ρῥὶς- 
ἴυγε οὗ ΒΔΡΡίΠ655.--- ον γοι τυ} δὲ α ἰαμά οὐ ἀεἰέρλὲ, δαγς Υαϊπυελ 
οἵ κο5ι5] Τῆς ρῥγεβοηΐ ἰδιηθηίδ]α σοπαάϊ ἰοηθ Μ1}} σῖνα ῥΪδοθ ἴο 

5 Ὅς ἢϑϊευ, οδετ., Ηδεβοίθεῦς, Οο8. (ΤΑ εσαννης, ἢ. 314), ΒΏΒ., «' αἱ.. 
{}Η4,, εἰ αἱ.. 1 ΚΙ. ΗΙ., Ετν., Ἐείηκο, Κδ., εἰ αἱ.. Εν Η.. 
49} Ὧγ.᾽ 8 ἐχουζβιβ οὔ ἰοειιἰ5 ἰῃ ἢἰ5 70εἰ απὰ Ανεος, 82-ο:. 
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18οβε [δῖ ψ1}} Ιεαᾶνὰ ποιῃίηρ ἴο Ὀ6 ἀδβϑίγε. 1:11 8γ ἰἀ θα] 15δ.οη 5 

οὗ [5γδ6] δηα Ῥαἰθβϑίϊηθ ἅγὰ ἰουηᾶ ἰη 15. ς4.2- 62. ΕΖ. 20: 15 Ζε. 7" 

8. 2 ῬΞ 48: Ὁη. 89 1115, 

7. Ὅ00] ὦ ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν, ςοπηοοιίης ἰὲ τῖἢ ν... Ηξηος, Βυ. 
ὨΌ, ἀπά Ἐ αββϑίοσ ρον, ΒΟ Ἰοἰμίηρ ἰξ ἴο ν. 5. ΤΈΣ υϑ6 οὗ ἢ Βείοτε 
19, ἀεποῖδησ [6 ἐεΥΡΗΗΣ α 4μὸ 18 σοϊηστηοῃ; ἐ. Κ. 7. 1039 2 5. γ1 76. 77 

425 ΜΙ. η5, Τε ξυποιίου οὗ ἢ 18 ἴο τιδτῖς (μ6 ἐχργεββίοῃ πτη ϑ Α ΚΑΌΙν 
88 ἃ ἰογηεήμμς, 100 Βείησ ῥγαςιίςα!ν 5“ Κ Ῥδοῖς ἴο δῃὰ ἰγοηι."---3"32κ] 
θυ ὗτο. Ὄ ΩΝ, ὁ. 6. ]αοοῦ; δυΐ 185 18. ὙΒΟΙΥ ὑπηθοσββαγυ, Ἄνθη ἐπουρΒ 
ἱξ νουϊὰ [υγηϊβἢ ἃ Βιτηοῦ 4518 ἴοσ [6 τοδάϊησ οἵ ἴῃ ν. 5.--- ΟἿ 29] 

Ἐά, ρον, νὰ ΜὙὲ., Οογῖ, Νον., 1βορ., θυ τος, Ὁ. -α ὈΓΡΌΦ; 50 

αἰϑο Κοῆη. 93. Μαγίΐ οπι. "Φ μὸν ἂ5 ἃ ίοββ. ϑίεν. δι 8 "γον, 85 οὔ- 
Ἶεςεῖ οἵ ’Ψ, οπιἱκεἰην ἴῃς [0]]. Γ “᾽ ΟΝ] ἃ5 ἃ ρίοββ, δῃὰ ἰγεδίϊηρς ἰῃς τ ποὶς 

ΨΕΙΒΕ 85 ἃ ἰαίεσ δα ἀϊίοη.--8. Μασ δηὰ Νον.Κ ἴγ. ἰῃς ὅγβι οἴδυβα ἴο ἴδε 
δΒεχίπηΐην οὗ ν. " "ΗΓ. ο5.; Ὀυϊ Π0 Οἴδοσ σοῃβι ἀδγδίίοη ἔδνουγϑ ἴμ6 σὔδησςε 
δΔηά χτηοῖσο σἽδηποῖ δὲ ἀοπηοηβίταϊοα ἢοΓΟ.---2 ] Φ μήτι πτερνιεῖ -« 

ΡΥ; 580 8'3ο ἾΝε., Νον., Μασίὶ, δῖον., Ιϑορ., θυ ὅσο. ἘΠεβϑῖοσ. ὦ τεη- 
ἄετβ (δ ἔτο [ο]Ϊ. ἔοστιβ οἵ (ἢἷ8 νοῦ ἰῃ ἴῃς 5ᾶτη6 ΨΑΥ, δηᾷ 5 [ο]ονοὰ 

ΌΥ (ἢς 884π|6 5ΤΟῸΡ οἱ βοβοΐίδσβ. Αᾳ. Σ Θ, ἀποστερήσει, ΜὨΪΟΝ ἰ8 ἃ 
δ 8016 τοηογίησ οἱ εἰἴῃος ἰοχὶ. ἘἮ οἱ αἰρεί ϑυρροτίβ ΑΙ, θείην Βαϑεὰ 
ΡΟ ἃ ὅυσ. τοοῖ 955. Ὁ τόηξ οἵ ἀείγαμά τὸ (ὦ. "80 οσουζβ δρϑΐῃ 
ΟὨΪΥ ἰῃ Ῥγ. 223, Ὑδογὸ οἰἴ μοῦ “τοῦ οσὗ ““ἀείταυα ᾽" 5ι1158 (ἢς οοηϊοχί. 
ΤὨς πιοδηΐηρ “ΓΟῦΌ χϑϑῖβ ΠΡΟῺ εν 5} γα ἰοη. ΝΟ πᾷ Τηογα 5ρὲ- 
εἶδε 8 Κηονγῃ δϑουξΐξ ἰῃ6 σοοῖ; διυὲ 186 τόσα ἰαςξ δαὶ [ἢς ρῥγεςίϑε 
τηδδηΐης οὗ ἃ ψοσὰ ἰβ σΚποννῃ ἰ5 ἴῃ ἰΐβε} { ἰηϑυβειςοη σεαϑοὴ ἔοσ οπδηρ- 
ἴηγ ἴῃς ἴεχὶ ἴῃ ἃ ᾿ἰτοσγαΐυσο 50 ᾿ἰριϊ θὰ 45 ἴῃς Ηεῦτεν. ΤὨΘ οὐΪν Κπονῃ 

οορηδίοϑ ἃγὰ Αβϑυ. φοδῆ, “'βρεαϊ ᾽"; ὅυσ. »8ὩΡ, “"[ϑίεη," οὐ "ἄχ", ἀσ. 
φαδαα, “'“σονετ,᾽ “ἀγα ἴῃ ἰῃς μεδά,᾽" εἰς. ΤΆδβε γίεἰὰ ἢο δἰἱά. Νοῖ 
Ταυς ἢ 5ἴγοϑϑ ὩΔΥ δα ἰαϊὰ οἡ ἴδε ίαεϊ (δὶ 2Ρ») ψου]ὰ ἔυπιίϑἢ ἃ ρυη οἢ 
ΔΌΡΥ 2 οὗ ν. 4; ἴοζ οἶοβα ςοῃπεοοίίοη θεΐνψϑοη [ἢ {πὸ νΈΓβ65 15 Ὀσόκοη ὮΥ͂ 

ν.  δηδ, ἔυγίποτηογο, Μαὶ]. 15 ποῖ Ἑςδαγδοίεσίβεα ὃῪ δὴν εἴογί δἴζοσ ρϑγ- 
οποιηδϑβἰδ.--- ΠΟΥ ὩΣ ἼΦΡΌΣ] Βεβὲ ἱἰγεαίθα 858 ἀδθρεηάϊηρ ὕροη 3 οσαττίεὰ 
ΟΝΟΥ ἔγτοτῃ 16 ρῥγενίουβ αυοϑίίοη, ΟΥ 85 8ῃ δ8ςς. οἱ βρεςϊδοδίίοη; ς΄. 
Ργ. 223, Βυὶ Μασίϊ ἰσχϑδίβ ἰἴΐ 88 8η ἜἽχοϊαιηδίίοη, νἱΖ. “Ἐς δηὰ οὔει- 
ἴηρ---ον δρουΐ {ποηχ}᾽"; δηὰ Οσ. ἰδίκθβ ἐΐ 85 ἃ πο) ηδίῖνο, νῖΖ. “τὰς 

εἰς ἀπά οδογίης (τοΐ. ἀΓὸ γουγ οἴδηςε58 δραΐηϑὶ σοὐ)." ὦ -- δεζαμδέ 
δε λὲς απὰ οἤεγίκξς αγε τυ ὰ γος; Ἀδῆςα Βυ. Ὀγοῖῆχοβ Ὀ2ῸΪ 32 (50 4͵90 

Νον.Κ πὰ Μαγεκλι.), δηὰ ἘΞ ΕΘ5ΙῈΣ Ὁ93.--- ΠΟΥ] Αϑϑοςἰδίθὰ τ] ἴδε 

{ἰἰῆς αἷϑο ἱπ ϊ. 121: Νδ. 1οἱ 1:2), Ασοοσγάϊηρ ἴο ΕΖ. 4429, ἐνοσυ "“ 
Βεϊοηρεά ἴἰο 1ῃς ῥχίοδῖβι Α ἰγρίςδὶ "ἢ ἰβ ργεβοσίθεά ἴῃ ΕΖ. 4515... ΤΈΣ 
ψογὰ ἀεδηοῖοσ, ᾿ἐΐογα ν, “(δὶ Ὡς 19 ταἰϊϑοαὰ τρ᾽᾽ (φοἱϊ. ἔγοσῃ ἃ ἴαγρεῖ 
Ῥογίίοη). [1 ἰβ [ἤθη ϑεῖ δρᾶτί ἔοσ δένει δηὰ [15 ὑτίοϑίβ. 118 ββϑι!εϑὶ 
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56 γγ7 858 οὗ πε ὑσοάιυςβ οὗ [Π6 501] ἃ58 οἴετεά ἴο Ὑδῆνε. [ιδίοσ, ἰἰ οδπ6 
ἴο οονϑῦ δἰπηοβῖ δὴν Κἰ πὰ οἱ πχδίοσία]β οἴεσγθά βρεοίβοδιν ἴο Ὑδῆν ἢ ἴίος 

1(ῆ6 υβ6 οὗ Πἷ5 ὑχἱοβίμῃοοά. [Ι͂ὴ Νὰ. 185,11 ἀεβίσηδίεβ [6 186 561 δηὰ 
ἴῃ 1825... (Βδὲ ροτίίοῃ οὗ [Ὠς {86 ψ  ϊςἢ τγᾶ8 σίνεη ἴο (ἢς ῥχγθϑίβ ὑσορεσ. 

Τῆς {|86 δηά 'Π ἰορεῖδεῖ οοηϑβετυἱοα ἃ ἰᾶτσε οἰεπιχθηΐ ἴῃ [Π6 πηδἰ πίθμδηοΘ 
οἵ (δε ἰεπῖρ]ς 5.88 οἱ ρτγίεβίβ δηὰ 1,εν165.---ϑ. Ὁ Ν) ὉΣΝ ΠΝΌ2] ὦ ἀπο- 

βλέποντες ὑμεῖς ἀποβλέπετε, ἀετίνίηρ ἴ ἴτοτλ πνπ, ὮΏ εἰ ἀπείη αηΐε5 
τος Οἀϊδοίνηαςίς. ἘἮ οἱ ἐπ ῥεπμγία νος νιαϊεὐτοϊξ εἰς. ΤὨΟ ΝΙΊΡΗ. ρῥτίς. 
Ὁ ἼΚ) ΒΠΔΙΡΕΏ5 ἴΠ6 ἄγϑί σοῃβοηδηΐ γαῖ ποῦ ἴμδη (ἢς βεοοηά; νυ. 6 ε8. ὃ “τυ, 
-ὐὸλ᾽0ὲ 5] ὦ τὸ ἔτος συνετελέσθη, 50 4, Ὀυΐϊ ᾿οϊηίηρς ἰΐ ἴο ν."9, Φκ" 
ἔθνος. [ὁ Ἰοὶῃ5 ψ ἢ ν. 109 845 4 νοςδῖῖνα. ϑοῆυΐιο, ἰῃ Τἀεοῖίοσ. Οπμαγίαϊ- 

δελγὶ! ἴον τ8ρς, Ρ. 228, τεδὰβ8. τῶ νον, δηὰ ἰοΐπβ 1ξ ἢ ν. 16, ΝοννΚ 
ΟΠ]. 88 ἃ 'οββ. ϑίεν. ἰγϑαΐῖβ ἴῃ6 Ὑγῇοἷθ νεῦβα ἃ8 ἃ ἰδίοσ δα ἀϊτἰοη. Μαδεογα 

ἼΟΓΗ6 ποῖο5 {μδι 5 ἴῃ 76., ΕΖ., ἀπά Μίποσ Ῥγορβεῖβ (αϑίἀς ἔγοπι (118 

ΡῬᾶββαφε δπὰ 76. 6) 15 δἰ νγδυβ τί θη πΣ; ἩΒΈγεΔ5, ἴῃ 186 τεπλδί πίη 
ῬοΟΚΒ ἦν ἰ8 ἰουηά, Ἔχοερὶ ἴῃ 2 5. 2᾽ 18, 15 1τ61.---10. 1νν2}] Ἐεββίεσ, 
ἸΜ2 σὴ} ἘΠεβϑίεσ, πιπη).--πὴ Ἢ) ΘΟ -πῷὸ 19Ἴ2.--- 22] ΦΟΒ᾽ -- 10.322. 

Φι-. ἨΡ, 252, 49, Ὦ ΘῊ -- Ὁ35)0,23.-- 5 .32}} ΟὔΒΧ Ὁ ἐπισκέψασθε. 
ΟΙΟΡΥ Ἠεϊά, ΤΡ, ος, τᾶς, ἐπιστρέψατε͵ ὈγΟΌΔΟΪΝΥ 8Δῃ ΕἼΤΟΣ ἴογ ἐπιτρέ- 
ψατε. Α4ᾳ.θ - ΗΑΙ.--Ἔ δ᾽ ον] Μασιὶΐ, δίεν., Νον.Κ Ομ]. 85 ψὶοβϑβ.-- 
"Ὁ ὈΝ] ΤῊΪ5 τᾶν ὃθ ςοῃϑίγιοα 85 ἰηϊστοάυςίηρς Εἰ ΠΟΥ δὴ ἱπάϊτγοοϊ α1ι65- 
ἰίοη ἀερεπάϊης ὩρΡΟΩ 3))Π2; ΟΥ 8 σοπαϊ(ίοη 1 δὴ ἱπρ] 16 Δροαοβίβ, 
τηδκίηρ ἰ (η)6 ϑἰτοηροβῖ ἴογῃῃ οἵ δβηστηδίίοη; ο΄. (65. ἣν, Οπΐηρ ἴο 
(6 ἱπίογγυρίίοη ψτουσῃξ Ὀγ 40 ΟΝ, (ἢ6 ἰδίζο. οοπϑίσγιςςοη 15, οα ἴῃ 6 
ἡ Ποἷς, (ες οδϑίεσ. 2} ΕΙεβϑίεσ, "Ὁ93.--τον 3. Ψ] ὦ ἕως τοῦ ἱκανω- 

θῆναι. Ἔ πεφις αὐ αδεπδαπέαηι. ὦ ὦ ιρμ γοι δαγ, 14 ἐς ἐπομεὰ. ΑΕ 
ἸΠΈΟΓΑΙΥ πὸ υ 11} Πάτα ἰ8 πὸ βιβηςοίϊδηςν.᾽" Βυῖ ““ϑυδηιοίθηςν " δηᾶ 

“664 γα οἰοβεὶν τεϊδιοα 685, δηα ἰῃ δι. ἢ ραββᾶρσοβ 858 Οὔ. ὁ Ῥσ. 25} 

Νᾷ, 212 ων. 295, 186 Ἰαίίες ἰάδα 866 Ππ|5 ἴῃ6 δΑσΕσ ἴο ἴῃ6 56ηβε οἵ 5". 

Τῆυ5 ἴδ6 τοηάογίησ “ὑπ1Ὶ} [ΠΟγῈ 15 ἢο περ" 15 ρσοῦδθ]α Πεγο, δηὰ ἰΐ 

ΤΑΔΚΟ5 ΠΟ β0ς ἢ ἀεδπχδηάβ ὑροη ἴδ6 ἱπγαρσί δίῃ 85 ἀο65 ΔὴΥ γεπεεην 
Ὀαβεά ὑροὴ [86 τηοδπίηρ “᾿βυβιοίεηον.᾽)--11,.. 0.2] ὦ διαστελῶ - γρ, 
ΟΥ "ΠΣ 2.---ῦ 2} 0 α!. σοημποῦὲ απὰ ἴῃ (ἢ 6 ἵντο [0]]. «4565, δα]. ἱποοηηηοάί. 
Μαγίΐ οπῆ. ἴπε 24 δῃὰ 234 85 ρίοβϑθβ. [{ ἰ8 ποῖ ὉΠ||ΚΟΙ͂ν 18δὲ ομα οὗ 

ἴεπὶ πᾶν δα ἄϊδ ἴο αἰτίος. οὐ ἴο ἃ ρἰοβϑαίΐογ.--- τ} Οὗ -ὸἾ γιηῦν.-- 

55ΦὉ] "Θ᾽ ἰπ τ[8ς Ρ᾽' εἰ ΞΟΠ ΔΟΠΪΥ πθᾶπ5 “πα κα ςοἢ1ἀ]655"; [τ 18 ἀρρ!οὰ 
ἴο (6 ρῥτγοάιυς5 οἱ ἴῃ 801] ΟὟΪΥῪ ἢογὰ δηά ἴῃ 2 Κὶ. 4)'".--12. 0..κ] Αἀάρὰ 
ἴογ δ: ρἢ8513.---Μασίὶ οἱ. ν. 13 85 ἃ ἰαῖοσ δα ἀϊζίοῃ Ὀδοδιι56 οἵἉ [5 δι(ἰτπἀ 6 

τονγαγὰ [ῃ6 Πεαΐδοη νοῦ. Βυΐ Μαὶ]. οοπίδίηβ ηοϊῃϊηρ οἰβενθεγε πὶ ἢ 

τοιάδε ἴθ ὑπ] Κεὶν τῃδὲ (δ ῥτορῆεὶ σεραγάθα ἢἷβ οὐσὰ ρϑορὶθ 85 

[ἀνουγοά ἄρονε (ἢ παδίίοῃϑβ δ ἰδῦχζε 'ῃ ἴῃς ἐγεβ οὗ δε ἢ; ο΄. ἢ. ΟἹ 111. 



η6 ΜΑΤΑΟΘΗ͂Ι 

δ η. ΤΗΕ ΕἸΝΑΙ, ΤΕΙΌΜΡΗ ΟΕ ΤΗῊΕῈ ΕΒΙΟΗΤΕΟΥΒ 

(3..-.4Ὁ. 

ΤῈ ῥὑσορμεὶ ἄγβϑὶ ϑεῖβ ἰοσῖῃ (86 ἀουδίβ (δῖ μανα ἱσου θὰ 
(Π6 ῥΡἷουβ τεζαγαϊηρ (ἢ6 να]υς οὗ {δεῖγ Ρἰεῖν ἴῃ Ὑδημ ἢ 5 ογαβ. 
ΤΕ ἰδςοῖβ οὗ Οχρεγθηςε 566πὶ ἴο [6}} ἀραϊηβί (Π6 Ῥγοβίδ ] 6 6855 οἵ 

Ζοα] 655 (315-18, Ἠς [Πδ6ῃ ἀββϑυγεβ ἴδ ρΡίουβ ἴΠαὶ ὙΔΒν ἢ δ85 
ποΐ Ἰογροίΐζδη ἴπ6πὶ, Ὀυΐϊ ᾿ηϊοηαβ8 ἴο ἰσεαὶ [86 πὶ ψ] ἃ ἔδίμογ᾽ 
Ιονθ ἴῃ ἴῃς ζτεαΐ ἀδὺ οἱ ᾿υάρτηοηΐ ἰΠδι 15 οοπίησ. ὙΠΟΥ υἱ]}} 
[δὴ Γο811356 ἔν (ἢ6 αἰπιϊποίίοη δαὶ Ὑδην ἢ πᾶ κο8 Ὀεοΐνθθη 
186 σοαϊν δηὰ ἴδ ὑπροαϊν (3.518), Ερσ, ἴῃ (δῖ ἀδγ, (ς πιοκοά 
ΨῚ] 6 ΠΟΙ σοηϑυμηεά, κα βίυ0]6 ἴῃ ἴδ διηθβ, ΒΟ γθδ5 

[86 Ρἱοὺβ Μ11] ταὐοὶςα Ἔχοθθαϊη σιν δηα ψ|}} ἰἰυσρῃ σογίουϑν 
ΟΥ̓ΘΙ 1 μοΐγ δποσηΐοϑ (41-2). ὙἼΤῊ6 ὈΟΟΚ οἰοβεβ 1 ἃ ποῖο οὗ ναγηΐην 
Τεραγαϊηρ ἴῃς 1,410. δηα δὴ Ὄχρ δηδίοσυ [οβϑ οοῃοεγηΐηρ Βα ὍἋΔΥ 
οὗ Υδῆποι (452). 

18. Υ υν τοογάς ἤσῦε δδοη οἰο αραΐμδί τ:6, δαγς Υ αἰπυελ] ΤΣ 
δΔαάγεββ 15 ἴο Ὑδηνθἢ- ψΟΓ  ΠΪΡΡΟΙΒ 0 πᾶνε Ὀοσυῃ ἴο ἰοϑα [4 11} 

δηἀ γα ἴῃ ἀδῆρογ οἵ δροβίδου ἔγοπι Ὑδηνθ, 85 15 ον ἀθηΐ ἔσο τὶ 
νν."" 1, ὙΒΕ νοῦ “ὲ 5ίουϊ᾽ 58 υϑοά, ἰῃ [ἢς ἰηϊδηβῖνα ἴογῃ, ἴῃ 

[Π6 56η56 κἸΏΔΚΟ βῇυΟΓΙ ᾽᾽ οΥ ““οὐδίϊηαῖςα,᾽ ἰῃ Ἐχ. 4: 76. ςδ.-- 

Βιά γομ βαγν, Ἡἀεγεῖη ἤαῦο τῦὸ ἰαϊκεά ἀραΐπεί ἰκοε] Α αὐεϑὕοῃ 
ποῖ ἰη φοοά ἔα, Ὀὰὲ ἱτηρὶ γίης ἀθηΐαὶ οὗ ἴῃς ὑσορμοῖ 8 σμδγρε 
δα ΤμδΙ ]οηρσίην εἶμι ἴο ἔυγηδῃ ῥγοοῦ; οἵ. 15. 5 24.47.83. ὝΤΠΕ 
ἴογῃι οὗ ἴδ νεῦρ ἰηάϊοαίοβ “ταἸκΚίην τορείμεγ᾽"᾽; ὦ. 6. δ ἢ 8 
4 Υ8 να Ὀδοη [Πε οὈ͵εςϊ οἱ οτ ἰοΐβτη ᾿ῃ σοηνογβδ ἢ] εἶγο 68. 
ΤΟ 58Π1|6 3806 ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ν. 156 ΕΖ. 2329 5, 11033.---:1:4. Υὸμ 56}, 
Π|ὶς μδοῖδδς ἰ0 δογυε Οοά, απὰ τυπαὲ ῥγοβέ ἐς 1 ἰπαΐ τὸὸ ἤαῦο κεῤέ ἐξ 
ομαγρε απὰ ἰμαὶ τὸ κανε τυαϊκοά ἐπ πιοεγηΐηρ δείογε Υ̓ ἀλιυεῖ! οὐ μοςίς ἢ} 
ΤῊΪ5 βᾶπ|6 δίς οἵ πιϊπά ἢ85 τεοεϊνεα ἀΐτεςξ σοηδβίογαίίοῃ 
ἔτομι ΟὟ ῥγορμεί ἔνῖςε Ὀεΐογε, ν]Ζ. 155- 217, Τι τγὰ8 ον  ἀθ ἘΥ ἃ 
ποΐε ομαγδοίοσίβες οὗ [86 (Β᾽ηκίην οὗ [πε {ἰπη65. Τί 5 {86 5ἰσῃ οἱ 
ἃ Ποπηπογοίδὶ ἰγρα οὗ ρἰεῖγ. Τῇ Ὑδημεῇ τεοεῖνεβ ἴΠ6 μ᾽ 5, οθο- 
αἴδηςε δηᾶ ψοσβηΐρ οἱ 15 ΡθΟρΪς, ἰΐξ 15 ἱηειρθοηΐ ὑροη ἶσα ἴο 
ΙΏΔ ΚΕ Όογα] γοΐυγηβ ἰῃ (ἢ ἴογῃ οὗ τηδϊοσίὶὶ ργοβρεγῖν, ρο ΓΑ] 
ἰηδυεηςε δηα ΒΌΡτγείηδον, δηὰ [86 |Κὸ. 1| δυο ἰϊηρβ ἃγὲ ποὶ 
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ξοσι ποουηΐηρ, ΨὮΥ ΟΥΒἢΪρ Εἰπιῦ 1018 ποϊενοσίηγυ (μδῖ (Πΐ8 ργορῃεί 
ΒΡΡΔΑΙΘΏΓΙΥ δοςερίβ [ἢϊ5 βίδηδγᾷ οἱ νδ]τι ἴοσ γε! σίοη. Ηδ τηδῖζεβ 
ὯΟ διζεωρί ἴο βιιϑε υἵε ΔῊ οἵδε; Ὀυϊ 88|538Η.65 Ὠἰτη561{ εἰ Π6Γ 
ὙΠ} Ροϊηϊτίην οὐὔἱ (Πδι 15γδ6ὶ ἢ45 ηοΐ 1 8]}]6 4 [6 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ σου- 
αἰ ἴο.Β, μανίηρσ Ὀδδη σάγα 688 οὗ 6 ΟὈ]  σαιίοηβ ἰοννατγὰ ὙΔΉΤΘΙ, 
ΟΥ̓ Ὑ] ἢ δϑϑουίηρ σον [Πδὲ [ἢ {{π|6 οἱ ΓεαΓαὰ 85 ποῖ γεῖ 
οοΙΏ6, δ 8 ἄπ ἴῃ [86 ἱτηπηεάϊδῖα ζυΐυγα. “ΗΠ5 σμαγρο᾽" 15 ὑγδς- 
Εἰς! οαυΐναϊεηϊ ἴο “5 σοτηηδη5᾽᾽) οὐ ““βίδίυϊ65᾽"; ἱΐ τείειβ 
ἴο τεϊρίουβ ἀιικε8. ἴῃ σϑῆθγαὶ δηὰ 8 ποΐ ἴο θὲ ἰἀθης δε νἱἢ 
ΔῺΥ ϑρεο  ΒΟΔΠΥ τἰτυ Δ] 15{ἰς ΟὈ]σαϊίοηβ; ς΄. Οπ. 265 ΖΕ. 23[. Ι5Γγδ6] 
αοἰαΐπηβ ἴο ανα ἄοῃης μοῦ Ῥεβϑί ἴο γσθηάεῦ Ὑδν ἢ [011] οροάϊθησα 
Δη(, 1 δ δὴν ροΐηΐ ἴβεσὲ 88 θθθὴ ἃ ἰδοῖκ, δἰομοπγθηΐ ἢ88 Ὀθθη 
Ιηδάς ἴογ ἱΐ ὉΥΚ ἃ [116 οἵ βοστοῦν δῃηά ρεῆδηοθ “ἾἋὴἢ πιουγηΐηρ᾽" 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΓΕεΐεγβ ΟΣ ΠΊΔΥΪΥ ἴο [Π6 οὐδοῦ χαγρ δηά στηδηησγ ((ί. 
2 5. 103} Ρ5. 3.518 1. ,86 70. 4038), θὰϊ ἄοο5 ποίΐ ἐχοϊυάδ ἃ σεηυΐηα 
ἴΠΠΟΓ στε. [Ιῃ [Π6 ρεγοά ἴο ψὩΟΝ οὐ ῥσορμεῖ Ὀεϊοηρεά, 85 
ΝΕ Βδυβθη π16}} βαυ5, υἱεῖ δηα βϑοστον ψεγα σοηβίδηϊ σοηρδη- 
Ϊοῃ8.--ἰδ. 454 ποιυ---ἰὐὸ αγὸ ἀεενεῖηρ ἰμδ αγγοραηὲ [ογίμπαϊεὶ] ΤῊΒ 
οοηίγαϑί τὶ νι δὶ οὐρηΐ ἴο πᾶνε Ὀέδη ἰ5 βικίηρ; ο΄. ν.12, ΤΠΕ 
ῬΘΟρΪα ψο δᾶνε βοοσῃθά {πε τοαυϊγειηθηΐβ οὗ Ὑδην ἢ ἃ ῥτοϑ- 
Ῥεγοά; ψ ἘΠΕ ἴθοβε τῆοὸ Βαανα ἰεδαγεα ἢΐπλ ἰοοκ ὕροη {ποῖ ψ] ἢ 

δηνίοιβ ἐγεβ. (Οὔ. 5. γ2385.. Ἴδα διτορδηΐ ἃζὰ ῃοίΐ [πε μοδίμϑη," 
Ὀυϊ {πὲ χοᾶ εββ τὶ ἰη Ιβγαοὶ Πογβοὶ 7 88 ἴῃ 8. 1101’ δ᾽. 99. 18, 
8..12. Τα Βοδίβοη σου] βοαγοοὶν Ὀ6 βρόΐκθη οὗ 85 “"ἰδϑιϊηρ᾽" 
Οοά; ο΄. ν. 13.-Ύα, ἐδα ἄοεγς οὐ ιυϊοξοάμοδς αγὸ δεῖ μ᾽ γεα, 
ἐδεν ἰεεὶ σοά αμπὰ ἐδοαῤεὶ Ἐοτγ ἰἢς ἤρυτε οὗ Ὀυ]]άΐηρ 48 γεργοβθηῖ- 
δἴΐνε οὗ (δὲ ΡῬγοβρογίυ οἵ ρεΐβοῃβ, ο΄. 76. 1.2155: 414 70. 2233. 
ΤΗΘ “165 ΠΕΓα 15 ῬΓΟΌΔΟΪΥ δῃ δ υϑίοη ἴο (ῃς “1651 ργοροβοά 
ἴῃ 2419, Ασοογαϊΐηρς ἴο 4}} δοοερίβα βἰδηάαγάβ, [ῆ6 ψἱοκοὰ ἤᾶνο 
ἰπἰοὰ (Π6 σοοάηεββ8 οἵ Οοα Ὀεγοηά ἐηάυγαηςο. Υοἱ [Π6Υ ἀο ποῖ 
τεςοῖνα 1Π6 ΡυΠΙΒησηθηΐ [Π6Ὺ 50 ΜῈ]] πηχοσῖῖ. Τα ῥΐουβ ἅγὲ βυβου- 
ἴῃς Ορργεββϑίοῃ δηά ψηΐ; [Π6 νυ ὶοκοα οβοαρα 8]} ἰγου δ] 6 δηὰ ΠοῪ 

ῬΓΌΒΡΕΥ ΟἹ ΘΝΕΓῪ Ὠδηά. [5 [ἢΪ8 ποῖ “(ε51᾽᾽ δπουρῃν 
16. Τῆμς λανε ἰΐοδε τοῖο {εαγεά Υ᾽ αἰπυεῖ, αἰ ξοά ἰορείδμεν, εαοῖ 

το δὶς {εἰοιυ)] ΤῊΘ Ῥγορμεῖ ἢον ἰᾶρ868 ἰηῖο ἴῃ (Ὠἱγὰ ρδϑίβοῃ, 

5 Οοπίνα ]ετῖ., Οαϊνίη, ΗἸ., Ἐείηκοε, Καο., Ιϑορ., « αἱ.. 
7.80 4. ςξ. Μαυ,, Κδλδ,., Οε., Νον., Μαδειὶ, Ὀτσ.. 
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βρεαϊκίησ δρουΐ [86 ρῥίουβ, ταῖμεσ ἴδῃ ἴο {βεπ. Υεῖ ἴῃ τθδ! ν 
Ηἷβ (Βουρδὶ 15 πιϑδηΐ ἴοσ (ἢ δησουγασεπηθηΐ οἱ ἴΠ6 ἀουδίεῖβ ἴο 

Ποῖ ἢδ δᾶ5 ᾿υ5ὲ ὈδΘη βρδϑαϊκίην. ΤῊΐβ τη ογίηρ, Ὀά56α ὕροῆ 

ώ αὶ ὦ, 5}8ον5 υῃπυϑίδ ΚαΡὶν {μαὶ (ῃ6 ψοτγάϑ οὗ νν. 1515 ἀγὲ βρόΐϑη 
Όγ ἴδοόβονθο ψοσϑῖρ δνθῃ. 481, Βονόνοτ, τοδάϑ, “ἼΒεη βρᾶκε 
τορϑίβογ (δο86 ψῇο [εατοά Ὑδνθῃ, οἷς. Α5146 το ἃ ζτδιι- 
τηδιϊοδὶ ἀπ συϊν, 1815 ἱηνοῖναβ αϑϑιρηίηρ ἴδ ἰοτεσοίηρ ἀουθίβ ἴο 

[86 χοά]ε55 ἰῃ [5γδε], ἱῃτογρσγοίης “1μ6 διτορδηϊ᾽" 85 Ἅσβαγδοίοι- 
ἰϑίησ [6 Βεαΐμθη, δῃά ἰδανίηρ [ῃ6 νογάϑ οἱ [86 ρίουβ υπγϑοογαάεά. 
ΕΟλΊΒοτηοσθ, πὸ ἀεβηϊΐα ρῥοϊπΐ οὗ δἰἰδομπηθηΐ ἴῃ {Ππ|6Ὲ οΔη 6 
ἰουπά ἴον “1 6η.᾽ --Απά Υ αὐπυελ μας ρίσοη πεοά απὰ μεαγζεμεα) 
Νοιίπΐηνς Βδ5 θβοδρϑά [86 διἰθηζίοη οὗ δένει. Ηδ 15 Ἔνοὸσ πηϊηά- 
[υ] οἱ 5 ονγῃ.--- ἀμ α δοοξ οὐ γεριοηιδγαηος ας δέ θη τογίδξονε δείογε 
πΐρ] Α Ῥδιτηδηθηΐ τ] Θ ΠΟΥ τιτὰ 15 ἴἢ 85 ἐνεσγ Ὀθείογο Ὑδῆν ἢ 5 

ἜΥ68, 80 [δὶ ἢ6 ᾿δῇ ὈΥ ΠΟ Ροβϑι ΣῊ ἰογρεῖ ἴο ἴακα ὑὉΡ ἴδε οα568 
οὗ {86 ῥίουβ [678 αἱ {86 ἀρρτοργίαϊς ἴπ|6. ΤῊΪ8 οσοποορίζοη οἱ 
(86 ἀεἰῖν 85 ργονϊ δὰ ἢ θΟΟΚΒ5 οὐ (Δ ]εῖ5 ἴο 814 ἢ]5 πο ΠΊΟΥΥ ἰπ 
ΡΓΟΒΟσνίης ἴδ τεοοχάβ οὗ μυπηδη ἀδθαϑ 5 ποῖ ὑποοτηῆοη. [ἰ 
8 Ἰοιιπά, ἴοΓ Ἔχδιρ θα, ἴῃ Ὠη. γ19 8. τόδ 6035 12015 ΕΖ. 13 15. 4} 

ὅς ἔχ. 422 Να. 13} Εδν, 2013, Τα ἰάδα νγὰβ8 ρσοῦδθὶν Ὀαϑεὰ 
ὍΡΟΙ {ΠῸ οογγοϑροπάϊηρ συβίοπι οὗ οὐδηΐαὶ τηοηᾶγοῃβ; οἵ. Ἐπί. 61-.3; 
Ἡετοάοίυ᾽ ΜΠ 1:,. ΠῚ, τ4ο, ΚΝ, εἰ, ΝΙΠ, 8ς. Αἢ βαυϊνα]οηΐ ατγθοκ 

ὐϑαμα νᾶ5 “ ττίἴεη ἀροη 186 (Δ ]εἰ5 οἱ Ζευι5᾽ (ἐγράφη ἐνοΔιός 
ἔλτοις) ---- Κοραγάϊηρ ἰἕοδο τοῖο {εαγ Υ̓ αἰπυεῖ απὰ ἰαξε γείμρε ἐπ 

λὶς παρε] ΤΏΉεβα ἀγα ἴΠῈνῪ ψ ΟΘα ὩδΙη65 Δηα γϑοογβ ρρθδΥ ἴῃ 
Ὑδησ ἢ θοΟκΚ. 4 ἀεϑοῦθεβ ἰμο βοιθνῃδῖ αἰ γεηον, ὈΥ 
τηλκίηρ [ἢ Ἰαζίογ 4} οἵ [Π6 οἰδιιδε τεδά, “" δηὰ [Π1ηΚ οὗ ἢΪ5 π8π|6.᾿" 

Βυϊ [ἢ ]5 ογϑαῖββ ἃ αἰ ου δηά ἰϑοϊαϊθαὰ Ηθῦτεν ἰάΐομι δηα γ]6] 5 
ἃ ΓΑΙΒΟΓ τ ΔΚ βθη86. ΤΟ οπηθηάρά ἰεχί ἀθϑοῦῖθα8 ἴΠ6 ῥΐουβ 85 
βο]]οίζουβ ἴο ΟὔδΥ Ὑ δ ἢ Ροσίθοι ιν δηα 85 ρ]δοίηρ [ΠΕ] Γ 8Ο]6Ὲ 
οοηδάδηοε ἴῃ Εἷπ ὑπάογ ἀνθ (ἢ6 τηοϑί ἰγγίηρ αἰγουτηβίδηςαϑ. 
Το “1ΔΚο χοίυρα ἰῃ Ὑδμν ἢ 5 Ὡδιηθ᾽ 15 ἴο ἴΔΚα τοίυρε ἴῃ Ὑ8}- 
ΨΘἢ ΒΙΤ561{, ἴοσ ἴῃ ἴ86 Ηδῦτον πὐλϊηά ἴΠ6 παπλῈ δηά {Π6 ρΡεγβοῦ- 
ΔΙ ἰγ τοσα ἱποχ τ Δ Ὀ]ΥῪ ἰηογτηϊηρὶεα δηά ῥγαοιςα!ν Ἰἀοπε δε 7 
--17. Απ»πά ἐδμιον εοἱὴϊ! δὲ ηεΐπο, δαγς γαλαυεῖς οὔ δοείς, ὁπ (δε ὅαγ 

ΟΡ. εἴςο Βοοῖ οἵ 7υδ11ε65 5619 5.96; Ῥίγης Αδοὶδ 2:; Ἐποςῖ 814 805 οο""- Ἡ οῦτί. ῬἘὸογ ἴδε 
ΒΑΠΟ ἰ46 ἰηῃ Βαδνίοηϊαῦ [οσταίυτο, νυ. ΚΑΤ ,, 491. 
{(. Αἰεβεργοςδι, δίς αἰμετίαιεν ελο δελαίξεμες ἐξς ΟΟΠεΣ ΟΦ: (τοῦ), βατεὶπε. 
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τοδίοῖ 1 απὶ αδομὲ ἰ9 »ιαξεὶ ΤῊΘ ρῇγαϑθε “θα στηΐηθ᾽᾽ οοῃηοίθβ ἃ 
τηοβί ἱηξτηδία τγο δ οηβῃΐρ, τ ἢ 41} [Π6 ἔδνουγ δπὰ Ὀ]οββίησ ἴη- 
νοϊνεβα ἰῃ βιςἢ ἃ τοι οηβηΐρ. ΤῊ γοιηδί ποῦ οἱ (ἢ νοῖβε, ἢ 
ν. 15, 56ἴ5 ἔοσίἢ ἃ ρατί οἵ [Πς βἰριίδοδηςα οὗ [6 Ρῆγαβθ. ΤΒῈ δ 
οὗ Ὑδηπνθῇ 15, οὗ οουγβο, Ὀεΐογα (6 Ρργορμοῖ β τηϊηά. ΑΕΗϊΐ οοηϊδίηβ 
8 δααϊομαὶ! νογά, ργορδοὶν ἃ φίοββ, τυ] ἢ τ Δ 65 1ξ ὨΘΟΟΒΘΑΤΣΥ 
ἴο ἰτδηϑβὶαΐθ, “Αηά {μεν Μ}}} ΒῈ τ βρβθοΐδὶ ἰγϑᾶβυγεα, βϑαγ5 Ὑ8}- 
τοὶ οἱ Βοβίϑβ, οη [86 ἀδν, εἴς." Βαϊ (ἢϊ5 15 ἀϊου Ηοῦτεν (0. 1.). 
--Αμά ] υυἱἱὴ εραγο ἐδδηι ουθμ α5 ἃ ῬΩη δῥαγές ἦς δοπὶ τοῖο ξογθος 
ἀλη) ἵ. 6. ἴῃ ἴδε ἴδ τί ]6 ἰπάρταθηΐϊ οἱ Ὑδην ἢ 8 ἀδγ, [5γ86] ψ]}} 

ες ροἰἰεἀ δηά 5}16] ἀοα Ὁγν Ὑδηνεὶ, 51 45 ἃ ἔδίμογ 53}}16145 ἢἷ8 
ΟὟ 5008 8η6 ΓΟαυΪΓΕοΘ γε ψογΚτηθη ΟΥ αν ἴο υηάογίακα [Π6 
ΙΏΟΓΟ αἰ ΒΊου, ἀΔΏρΡΌΓΟΙΙΒ, ΟΥ ΠΡ] οαβδηΐ [85.5. ΤῊ Ρσορῆσδῖ ΠοΓδ 

ΒΟΌΠ45 ἀραῖη ἴΠ6 ποῖθ προ ψῃϊοἢ μ6 Ὀεζδη 5 ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ, ν]Ζ. 
ὙΔην ἢ 8 ἴονε ἴογ 15Γ86]; οἵ. 5. 1ο3'δ, ΤῊ]5 15 ἰηάορά [6 υπάογ- 
ἰγίῃς δουρὶ τουρδουΐ ἢ ψ μος Ὀοοϊ.---18. 4.α γομ 5μαὶ 
αραΐῃ ἀἰδρμΐδι δεμυέοη ἰδ γί ρἑίεομς αμὰ ἰδε τοϊοξοά, δείπυοομ πέρι 
τοῖο ϑεγυες σοά αηῷὦ κὲηι τοῖο δόγῦες πηι ποῖ] 1. 6. Ἰυ8ῖ ἃ5 ἴῃ [6 
“ποοά οἷά {{π165᾽ ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ αἰϊεπάεδα ϑγαεὶ δηά αἰϊοϑίθα ΠΟΥ 
βδησΐηρ 45 (ἢ6 ΡθΟρΪς οἵ σοά, 80 οη (ἢς ἀδγ οἵ Ὑδῆνϑἢ ἴἢ6 ποῖ- 
Τη4] πηοσγαὶ ογάθυ Μ1}} Ὀς τεϊηβίδίεα, Τῇ ρῥίουβ, Οοὐ-ἰοδγίηρ [9- 
ΤᾺ 6] 1165, ΠΟ γα μεῖὲ δ ἀγεββθά, ψ1}} τεοοῖνα {ποὶσ υ5ῖ τονασά; 

Ὑ ΒΟΓοαΒ [με σού οθβθ, Ψ}Ο ΔΓ ΠΟῪΣ {Πρ δηΐ, Μ01}} (ἤθη 6 ῥγοϑ- 
ἰγαϊθα ἴῃ Ὠυπ)]}141οη δηα Ὀγδηάεα 85 ψὶοκοά ἴῃ [86 βἰρῃὶ οἱ 4]}. 
ΤΒΟΓΘ Ὑ0}111 ηο Ἰοηρσοῦ Ὀ6 ΔὴΥ Θχοι86 ἔογ ἴδε Ρίουβ ἴο ΒαγΡΟΌΣ ΔΗ͂ 
ΒΌΟΙ [δουσηῖβ δρουΐ Οοα 45 δΐε δχργοββϑά ἴῃ 217, ΕῸΓΣ 5: 18 Ὁ 
αἰβεϊποῖοηβ Ὀεΐψεθη [ἢς ἰδία οὗ ἴῃ Ρίοιβ ἀπά [Πδΐ οὗ [Ὠε υῃηροῦϊγ, 
ο΄. 15. 65,31. Ῥ5, 11:45. γ9 116. Ὅῃ, 122 Μαῖίϊ. 2:2 ϑοπλ 

ῬΓοῖογ ἴο τοηάσογ, “Ὑυὔου Μ1}} τεΐαγη (ἡ. 6. ἴγσοπὶ γοῦγ ᾿γοβθηΐ βίδία 

οὗ τοἱηα) δηά 866, εἰς." ἢ Βυϊ (ἢς δάνογθία! υβᾶρο ““ἀραϊη᾽" 15 
ΝΘΟΓΥ Ποιτήοη δηἀ 115 δΔαορίίοη Πογα ἄνοῖα5 [6 Πδοθβϑυ οἵ ἰθᾶν- 

ἷηρ' 80 ΤΟ} ἴο (6 ἱπιαρίηδίίοη. 
4,, ὙΠ (818 νεῖβε, ὦ Ἐ δηὰ δὴν Ἡδῦγεν τη85. Ὀδρὶπ ἃ ΠΟῪ 

Οδδρίεσ οἹσ, δ ἰεαϑί, ἰθᾶνε δὴ Ἔεχίεηαεβά βρᾶςα θεΐμψεθη 3418 ἀπά 419, 

Βυΐῖ [Π6 Ρεβῖ Ηθῦγον ἰγδαϊξίοη βυρρογίβ {Π6 σοητἰηυδίίοη οἱ (ἢ. 3 
ἴο {86 επά οἵ [Βε θοοκ. Ουγ ΕΠρ 15} ἰγαπϑαἰίοη ἕο! ον ὦ Ἐ ἰῃ 

5 ὃ0 4. ζ. δ ε., Νον., Ὦσ., νδὴ Η.. 
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[815 τεβρεςῖ.--- ον, δελοίά, (πα ἀαν τυ}}] ον, δεγηΐηρ κα αἡ ουεη 
ΤὨο τερτοϑοηϊδιίίζοη οὗ Ὑδῆν ἢ 8 ἡυαάρστηδηΐ ὕροὴ ἴπ6 πιοκοα 85 
ἃ Ποῃϑυμηηρ, γα 18 ἃ ΟΟΠΏΠΏΟ. ΟἿ; 6. Κ. 18. 1οἶ 6“: 205 ΖΡ. 11} 42 
Απι. 1τὉ δ. 76. 2113 ΕΖ. 21.1.4. Βαίΐδνεσ πηδῪ μαναὰ Ὀθθη [ἴῃς οτρὶπ 
οἵ 185 εἰτοῖε οἱ ἰάεα5," 11 ῃ8Δ4 ὈδοοπΊα Θοπῃρ] εἴ εἰν δὲ μοιηδ ἰπ ὑτσο- 
ΡῬΒεῖςε [βουφῃΐ ὈΥ ἴΠπο {{π|6 οἱ ΜδΙΔ 0} ].---Α αἱ ἰδ ἀγγοραμ απά 
εὐεγγν ὁπ (δια 4065 ιυἱοξοάπεδς τοῦ! δὲ εἰμδὸϊε] Οἵ. 15. τς. 4). ΝᾺ. τ" 
ΟΡ. 15 Ζε. 125.---Απῷ ἐδα ὅαν ἰπαὶ ἐδ σΟΡΉΡ, 5αγς Υ ἀπιοεῖ οὐ δοΞίξ, 
οἱ! δμγη ἰδοηι 50 ἐμαΐ ἐξ τοῦ! ποῖ ἰδανε [0 ἐδιδηι γοοὶ οὐ ὅγαφιο ἢ] ΟἹ. 
70. 18:5, ΤΏε (οῖΔ] ἀεϑίπιςςίοη οὗ (με ψὶοκαα 158 ἰδνοιγὶῖα {Π 6 ΠῚ6 
ΜΠ {πὸ Ρῥσγορμοῖβ; 6. ζ. μι. οἷ9 15. οἱ" 76. γῖ5:8. ἸοΙ͂Ξ ΕΖ, 14515͵ 
--2. Βμί, [ον γοις τοῆο [67 »ν παηις, ἐδ σμη οὐ γἱρλίοομδη655 τοῦ! 
αγίδε ιυΐ κεαϊΐηρ ἐπ ᾿εἰς τυϊπρε] ΤῊΪϊβ Ἔχαςὶ ἤσυγα 5 ΠΟ ΟΓα εἶϑα 
ΘΠ Ιουδα ἰη {πὸ ΟἹά Τεοβίασηθηΐϊ; Ὀυΐ ο΄. ΚΒ. 8411 1205. 1 Πη6Δἢ5 

ΔΡΡΑγΘΉΑΪΥ (Πδὶ {π6 εἴα οὗ Ῥγοβρεῦ τ δηά ρϑδοα ἢ δὲ 15 ὅς (ἢς 
τ σῃΐοουβ Ὑ11} Ὀς6 ἱπαυσυγαῖοα οἡ ὙΔην ἢ 5 ἄν, δηᾶ ἴῃδιὶ 4]} 
[ες στοηββ οὗ (Π6 ραβδὶ Μ1}} Ὀ6 τπηδάδ τρῃϊ ἴοσ 15γα6]. 11Κὸ [86 
Τιοσζηΐηρ βυη αἰβρο! !ηρ (6 ἀλγκηθβ8 οὗ πἰρῃΐ, 80 11] ἃ ϑυδάφη 
Τηδηϊεπίδίίοη οὗ Ὑδῆν  8 τἱρῃθοιβη685 1 υπλίης [86 σίοοπι οἵ 
15γ86} 5 δΠ]ϊς οηβ. ΕἸΡΗϊθουβη685 15 ΠΟ Ὀγδοῦ ΤΑ} δαυϊναϊοηῖ 
ἰο νἱηὐἀϊοκίίοη δηκ νἱοἴοτγγ, 88 18 80 οἴΐβη (ἢ οδ86 ἴῃ 15., (88. 40- 

66; 6. ξ. 415 455 4612 ςτδ. 6. 8 ς61 621, (Οἵ. 76. 235 3316, Τὴ (οη- 
προοη 1} “βυη οἱ ΠρΡΗΘΟΙΒΠ655,᾽ 1{ 8 οὗ ἰηζεγαβί ἴο ηοῖο (δὲ 

[δὲ Βδου]Ἱοηΐδη δῃδηηδϑῇ, [6 βυη-ροά, γγχὰ8 οοηοεϊνοα οὗ 85 ἴδε 
ϑοά οἵ υβιῖοο. ὙΠ δοϑοϊαΐεα ἱτηραγι δ! τ ν οἱ {πε 511} 8 ΓΑῪ5 ΤΩΔΥ͂ 
ΘΑ 5 πᾶν ρσίνεη τβε ἴο (ῃς δϑϑοοίδίοη οὗ ᾿υϑιϊςα τ [6 θη. 
ΤῊΘ ΡΏγαβα “δύῃ οὗ γτρῃϊθουβηθββ᾽᾿ ἄοδθβϑ οί 1ηαϊσδία ΔΩΥ ΡῪδῖ- 
50η8] δϑεηΐῖ, Ὀυῖ 18 ΣΑΊΠΟΓ ἃ ἤρσυγαῖδνα Γεργεβοηίδοη οὗ τὶρδῖ- 
ΘΟΙΒη655 561 (Ὁ. .). Ὑη6 ρῆγαβε “"1Ὲ 115 τϊηρβ᾽᾽ δἱ οῆςς 5υς- 
ξεβῖβ (ἢ6 ψὶηροα 501 4γ αἶδὶς οἱ Ἐργρί, Βαθγ]οηΐα, Αβϑυτίδ, δῃὰ 
Ῥεγβία. ΤῊΪΐβ τεργεβθηΐζαϊίίοη τγᾶ8 ἀου 1655 Κποτῃ ἴῃ Τυ δῇ αἱ 
1158 τἰπη6, Εἰ Π6Γ ΓὨτουρὴ Ὀοττονίης ἔγοπι τὶϊδουξ ΟΥ̓ 88 ανίηρ 
Ὀδοη ἱπμογιεα ἔγομῃ ἃ γεπχοῖς δης α Υ ἴῃ 15Γγ86] ἰΐϑε} 85 ἴῃ τῃς 
τοδί οὗ (6 ογεπῖδὶ ποῦ]. Ἰϑοϊαϊβα 4]}υ8]0η5 |ἴκὸ 1,18 βυρσροϑὶ 
Βον {1{||6 γα σαν Κηον οὗ [Π6 βοςΐαὶ δῃηά εϑίμεϊς Ῥδοκστουηπά 
οἵ Ηεῦτεν [᾿ἰεγαίαγο.---η γος 5μαϊ ρο [ογίὐ απὰ εκ κε [αἰοὦ 

. ΟἹ. Ι(Ὁ. οαυ ΖῥὈ., Ὀ. τὴ9: Οτεβδιρδηῃ, δ εολαίοϊοξίο, 40 [. 
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εαἶνεδ] Α ἔφυγε τερτγεβοηϊδίϊννα οὗ Δη οχυθοζαηςα οὗἨ νἱ τα} Ἐν δπά 
Ἶογ; ο΄. 76. ςοἱ!,---Ζζ. 4πώῶ γοι ἐλαὶϊ ἱγεαά ἀοιυη ἐδε τυϊοξεά, [ογ ἐδ ν 
το δὲ αϑῆες Ἡμάὰεῦ ἰδέ δοΐος οὐ γομ {ε6] ΤῊΣ ΠυΡὴ οἱ [86 
Ρίουϑβ ονεῦ (ῃς ψἱοκοὰ 18 ομδ οὗ (δε βίδπαϊηρ ἰθαΐυγοβ οὗ Ηθῦτον 

οϑοβδίοίορυ, ἱΒβουρὴ 1ἰ ἀϑϑυ πη 8 ναγυηρ [οΥτη5; οὕ. 6. ρ. Ῥ8. 140- 
ΜΙ. 418 7117 ΖΡ. 293 45 ΟΥ. 115. Αὕτη. 913 15. 11125. 665--- 7 κ ἰἤς ἀαγ 

τυλίον 1 αν αδομέ ἰο ν»ιαξέ, σαγ5 Υαλιοεῖ ὁ κος [5] (ΙΓ. ν.11. 
4. Κοριορηδεν ἰδ ἰαῖυ ο[ Μοξεξ, τὴν δεγυαγμί) ΤῊΪ8 νεῦϑα πηᾶκε8 

ςοπηροίΐοῃ ὙἱῈ πο ΠοΓ (ἢ6 ἰοτγεροίηρ Ποῦ [6 [ΟΠ] ον ης σοηίοχί. 
11 15 8η ἰϑοϊαϊθα πηᾶγρίηδὶ ποῖα ἔσομι βοπα ἰδίογ ἰΘρα] 5ῖ, νἢο 
τ 5564 ΔΗΥ ΕΧΡΓΕ55 τηθηζίζοη οὗ ἴῃ6 Μοβαὶς ἰδνν ἰη (15 φοπηδοίίοη 
δηἀ Ῥτγοςεεαδά ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴμε ἀεδβοίεηον. Ηδ 56Ὲ 8 ἴο ς8}} αἰΐεη- 
ἴοη ἴο {6 ἔδοϊ [μαὶ (Ὠ6 {Πππηρἢ ἀεβοτθοα ἴῃ (86 ῥγεοεάϊησ 
νΕΓΘΘ5 οδη Ὀ6 ΓΘΟΔ] 1564 ΟὨΪΥ ἰΠγουρἢ [5γ86}᾽5 βίςὶ δηα ἰογδὶ δά- 
Βογθηςα ἴο 16 αν οὗ Μοβεβ. Αἱ [86 {{π|6 ψΏδη {Π]18 ποῖβ νγὰβ 
δα αεά, {δε ἰγδάϊϊίοη οὗ (86 Μοβαὶς ογρίῃ οἵ {Π6 ]νὺ7ὺνγαϑ Ἔν] ἀθηἘΥ 
γΜῈ}] Θϑίδ 5ηεα, τπουρὰ ἴῃς ἀδνεϊορτηθηΐ οἱ παῖ ἰὰνν δηὰ [Πδΐ 
Ἀγδα  ἘἸοὴ πλᾶῦ ποῖ μᾶνα Ὀδδη οομρίεῖθ, Τὴ ΟὨΪΥ οἴΒΟΙ ταΐογ- 
ΘΗςΟ68 ἴο Μοβοβ ΌΥ͂ Ὡδῃ16 ἴῃ (δ6 Ρῥγορῃείβϑ ἃγα 15. 631-32 76, τοἱ 
ΜΙ. 64 η. 91: 125, 1ὴη6 ἸατίοΓ νοῦβ68 σοηϊδιηΐηρ ἴΠ6 ΟὨΪΥ οΟἾΠΟΥ 
τηδηίίοη οὗ “16 ἰὰνν οὗ Μοβο5.᾽"--λίος 1 οοριαπάεφα δΐηι ἴῃ 
Ἡονγεὺ 7ογ αἷΐ ]ςγαο ΤῊΣ πιουηΐ οὗ [Π6 σίνίηρ οὗ [δε ἂν 18 ἤδγα 
ΠΔΙηΘΩ͂ ἴῃ δοοογά τῖ (Β6 ἰγασϊτίοη οὗ Εὶ ἀηά Ὁ (τύ. ΕΧ. 3} 175 3.15 

Ἀι. 12 419 18:6 οἷς.), γαῖ εσ ἤδη ϑδἰηδὶ 85 ἰη ] (ἔχ. 195) δῃηά Ρ 

(Εχ. 1:ο- Νὰ. 11). Ῥεγμαρβ, [818 νεῦβα ψὰ8 δα ἀδά Ὀεΐοτγε (6 
Ρ ἰγδαϊίοη δηά ροϊηΐ οὗ νὶενν δά γεδοῆεα 115 [.}} ἀδθνεϊορηγθηΐ 
ἴη (ἢς Ηοχαΐθδυςοῃ. ΤΠ [ογτ ΠΟΪΟΡῪ οὗ [ἢ 6 νοῦβα 15 ει ΓΟΠΟΠΊΟ, 

6. φ. “Ἡοτεοῦ,᾽" ““βἰαϊυῖεβ δηά ἰυάρπηηδηῖβ᾽)"); ἤδηςσα βοπια ψουἹά 
ἄδην ἴο {86 δυῖΐδοσ οὗ Μαϊδοῃὶ δὴγ Κηον]θάσε οὗ (6 οοάς οὗ Ρ.᾿" 
Βυΐ {η15 Δα! τίοη ἴο Μαίδοῆὶ 8 σογίδ ν Ἰαΐογ ἴδῃ ἴῃ6 Θαγϊοῦ 
βίαψεβ οἱ Ρ. Τῆς Ὠευϊεγοηοχηὶς βἰδηάροϊηϊ δηα ΡΓΑβθοΪΟΟῪ 
ΕΓ ποῖ βυάδάρφηϊν οἰἰπλϊηαιϊθα ὑροὰ (86 ἀρρεάᾶγδηςα οἵ Ρ.7-- 
ϑδιαίμίες απὰ ογάϊπαηςε5)] ΤΉΘΒα τὰκ ὕρ ἴῃ6 Ὀοαγ οἱ (ἢς ἰανν. 
ΤῊο οχδςοὶ αἰθογοηςα Ὀεΐνοθη “βἰδιυϊεβ᾽᾽, δηὰ “"Ἅσγαϊ πδησοβ᾽ 15 
ποῖ οἰθασ, ἱβουρῇ {πὸ ἰαιῖογ βθο πὶ ἴο μᾶνα Ὀδδη ἰαννϑ [πἴ ΔΙΟΒ6 

85 {Π6 τεβϑυϊὶ οὗ ἠυαϊοΐα] ἀΘςἰ 508. 

9 0“. (. Ἦε,, Νον., νϑῶ ἢ... Τῷ. Μαεπὶ, 



82 ΜΑΤΙΑΟΘΗ͂Ι 

δ. Βελοϊά, 1 υυἱῆ!᾽ σονμᾶ τρηο γος Εἰΐλαλ,, μα ῥγοῤξεῖ, δείοτε ἐδ 
οὐγεΐηρ οἵ ἐδε γγεαΐ απὰ ἰεγγίδίε ἀαν οἵἩ Υ αἰυεἢ] (ΟἿ. 70. χ3. ννν." 
δ:ηἀ ὁ 5εεῖ ἴο Ὀ6 ἃ σίοββ ὕὑροὴ νν. "δ, ὙΒΘΥ͂ τεόρϑῃ ἃ βυδ]εςί (Πδὲ 
ννὰ5 οἰοϑεά 1} ν. δ. Μοσγδονεγ, [ΠΕΥ̓ ΔΡΡαγεμΕΥ δα 4 αἰ ογεηὶ 
νον οὗ [με ἀδγΥ ἴσοστα (δὲ ργοβθηϊθά ἴῃ νν. 13, ὙΒΟΓΟ, πο νοῖκ 
οὗ ῥγεραγαίΐοῃ 866 Π|8 ἴο αν Ὀδθὴ ἼοηίειηρΙαἰοἃ. ΤὨΘ οοπαϊ- 
[ἰἸοη5 οἡ δασίῃ δε ψ6}} ἀδεδηθά. ϑοοίείυ [4115 ᾿πῖο ἔτνο οἰδβϑοβ 
(δς γσοαϊγ δηά (6 πηροάϊγ. ΑἹ] [δι ἰ5 ποοαθά 158 (86. ονεσηγον 

οὗ (Π6 ἰατίεγ δηά [ῃς δχαϊ δίίοη οὗ [πε ἔοστηθσ. Ηδοζο, 41} οἶδβϑϑοβ 

56δη ἴο Ὀ6 τοφαγάδα 85 ἀδβογσνίης οὗ ἀεσϑίπιςοῃη. ΤἤΘΓΟ ΔΙῸ ΠῸ 
Βαγά δηὰ ἔδϑβί, βΒῆδυριν ἀδβηξά τηογὰὶ] δηά βρίττι8] ᾿ἰη65 Ὀοῦσγθθη 
εἶα5565. Α Ῥγδι τ ΤΥ οσκ οἱ Ρυτ βοδίίοη 18 ηδεαδα ἰῃ οσγάεγ ἰο 
δνογί ἃ ἰοίαὶ ἀεϑίγυςίοη οἡ Ὑ Δαν ἢ 8 ἄαγ. ὙΠεθ6 νεῦβ65 ὑχγοῦ- 
ΔΌΪ τεβοοῖ {86 σοηαϊοηβ οὗ ἃ ἰαῖεσ δὲ ἤθη δ] θη ἰβίηρ ἰη- 
ἤυδηςεβ δα σντουρῃὶ ρῥγοίουπά οἤδηροβ ἰδγουσῃουΐ 41} [5γδεὶ. 
ὟὟῊΥ ΕἸ]]6 ἢ} ας σβοβεη 85 [ἢ ογεγυηηογ οὗ με ἀδΥ οὗ Ὑδῃν ἢ 
ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶσγ. 1{ τηᾶὺ γε }] Ὀ6 (Βαῖ [86 ἰγδαϊοη ἰδαῖ Ἐ]1]Δἢ 
ἐβοδρϑὰ ἀθδίῃ ὈΥῪ Ὀεΐηρ οσαττίεα ΒΟΩΙΥ ἴἰο ἴἢς Βεανεηϑβ οοπιγυϊοά 
τους ἴο {86 οδοῖςθ. ΤῊΪ5 15 (6 ἄγϑί Κποῦσῃ σοίογεηοε ἴο Ὠΐτη ἴῃ 
(δαὶ σαραςοϊϊγ; Ὀπὶ ἢδ τομαὶ ποα 8 ρειτηδηθηΐ ἤσυγο ἴῃ ἰδίου 65- 
οδδίοϊορυ; ο΄. Εποςοὶ οοὗ (ο΄ “80 5) Μαίί. 1114 τό14 χ 7101. ΜαΑτΚ 61" 
85 ΟἹ Τικο 11 οἱδί. Τοη 15. ἘΑΓΠΘΓ Ὠἰηΐ85 οὗ (Π6 ἐχρϑοϊδ[οη 
οὗ βοῖγὴδ 500 ἢ [ΟΥΟΓΌΏΠΕΟΙ 8.6 οΟΠδγοα ὈΥ Ὠΐ. 1815“. δΔῃηά 15. 403. 
Τηςογργοίογϑ μοῦα μᾶνο αἰ ογεα 85 ἴο βεῖμοσ Ε]1) 8 ττὰ5 ἐχρϑοϊοά 
ἴο τευ Γη ἰῃ ΡΟΓΒΟΙ, ΟἹ ΔηΟΐΟΓ γ)͵85 ἴο ΠΟΠ16 ἴῃ [86 5ρ1Π| ἀπ ΡΟνΕΓ 
οὗ ΕἸ] 8, οὐ {6 ρσορβοῖϊο ογάεγ ἴῃ ζϑῆθγαὶ νγὰ5 ἴο Ὀ6 ζεβίοζεά, οὕ 
(86 οοτηΐηρ οὗ ]οδη (Π6 Βαρίἰβὲ ννὰ5 βρεοβοδ!ν ἰογοῖοϊά. ὙΒοϑε 
0 566 Ποῖα ἃ ργεάϊςςίοη οὗ [86 σουηης οἱ δηοίμοῦ ἴθδη Ε]17 8} 
ΒΙπλ5611 του 5 (δαὶ [86 ἐχρεοϊβα Μεββίδῃ 15 ἴῃ {πὸ ΤΏΔΏΠΟΓ 
παηηρα Ὠανιά, Δ Πουρὴ ἴΒ6Γα 15 ηοὸ ἐμουρῃϊ οὗ [86 τοϊυγῃ οὗ ἴῃς 

οὔρίηδὶ Πᾶν; 6. σ. Ηο. 45 76. 209 ΕΖ. 34321.- 5. ΤΒε αἷ- 

οὐυμηδίδηοοβ οὗ 6 ἔνο οᾶ568, δοψανοσ, 416 ηοί αἰϊκθ. θδνίά αἰά 
ποῖ δϑοθηά ἴο μβϑᾶνθη δηά δἽβϑοᾶρε ἀθδίῃ οἡ ἴῃ6 οὔθ μδηά; δηά, 

οη [86 οἵδε, ἴδεγὸ 18 Ὡ0 βίσοηρ {Γδαϊἴοη οὗ ἔμ ρεγρεϊυδέοη οὗ 
ἘΠ] 45 ἤουδβ6 85 18 [86 οὯ86 ἢ Πᾶν], νι οϑε ἀδβοοηάδηϊ [δ6 
Μεβϑίδῃ 15 ἰο θ6. ὙΏΕΓΕα ἰβ 0 ψδιτδηΐ ἤθγα ἴοσ ροίης Ὀεγοπὰ 

4 Ἐρ: εν ίβῃ ἱγτραϊίος στεψδσάϊης {86 οσολίης οἱ ἘΕλΔΒ, ψ. ϑοδᾶτες, 7ειν. Η ἐτι., ἢ 29, ΠΙ, 2. 
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αἱ 5 τ δηά τοίυβηρ ἴο δοσερί {πΠ6 ἰδησιυάσε δἱ 115 ἴδεθ 
νδ]υ6.--θ. 45πὦ πε τοῦ ἐμγη ἐμ ποαγίς οἵ ζαίδονς ἰσιυαγά ἐμεὶγ δοηΣ 
απὰ ἰδ ποαγίς οἵ 5δοη5 ἰοιυαγά ἐῤιεὶν αἰπ6γ5] ΤῊΪΒ βίδα οἵ οβίγδησο- 
τηθηΐ Μη 141Π|1}165 5 [Π6 τλλτκ οὗ ἃ ρογοά οἵ ταρία ἰγδηβϑιοη 
ἴη ἰδουρῆϊ δηά ουδίοπιΒ. Αρρδγεηῖν, [86 γουησοῦ σοηογαίϊοη 
[85 ἰδκθὴ ὑὉρ 1 ΘΟΠΊ6 ΠΟῸ ΡὨΠΟΒΘΟΡὮΥ ΟΥ οὐξ οΥ ΡοΪ ἰοΔ] 
οουΓθα δηά ᾿γγθοοης 6 σομΗ͂ϊςϊ ἢ65 δήβεη θεΐψεθη ἴδηι δηα 
{πεῖν οἰάογβ. ΤῊΪβ σοπάϊοη Ὀεβῖ δοοογάβ ψΠ ἴπε οἱ τυδίϊοι ἴῃ 
15γ86] αἴζεγ ἴπ6 ἱποομηίηρς οἱ ασγεοκ [πουρῃϊ δηά ᾿ηῆμπθηοθ. Α 
ΒΙ ΠῚ σἰδία οἱ βοςίεῖν 15 γεβεςοϊεα ἰὴ Νιι. γ18. Τί 15 Ροβϑίθ]α ἴο 
ΤοηάεΓ (ἢ ῥτγεροβιίοη “ἰοναγα "ἢ Πογα ΌῪ “18 ἀπά ἴο ἰηΐετ- 
ΡΓεῖ ἴἰο ἴδ6 οβεοί [μαὲ [Δ ΠεΓ5 δῃηὰ 90η5 ἰοψεῖμεσ 5111} Ὀ6 υτρεὰ 
Ὀγ ΕἸ])] 4 ἢ ἴο τερεηϊ. Βαϊ (ἢϊ15 γιεϊ 45 δὴ ἰηϊοϊεγα!α ἰδυϊοϊοῦν 
ψ] ἰὴ [6 βοηΐθηςα δηα δα ἀβ. ηο εἰειηθηΐ οἱ ϑἰγεησίῃ ἰο (ἢς 

1βουφῃϊ.---15, 1 οοηῖα απὰ τρια ἦς ἰαμά τυ α δα] ΤΏδς Ὀδη 
ἱηνοϊνοά (6 ἰοΐδὶ ἀεδοἰγυςσίίοη οὗ ἴποϑα προ ψΒοσ ἰΐ [6]1; οὕ. 
1 5. 158. 705. 6") γ, ὙἼΠο ἰδηα τοΐοιτοα ἴο 15 ΡγοΌΔΌΪΥ [υἀΔἢ 
δηὰ ηοΐ {Π6 φαγί 85 ἃ ὕοϊθ. Εογ (ἢ ορροβὶίξ οὗ [ῃἰ8 (ἢτοδΐ, 
χ΄.. Ζε. 1τ4}.. 

Ατ τῆς εηὰ οὗ Μ4]., ἰἢς Μδββογα 8γ8 [δὶ ἴῃ [ἢ ςᾶ96 οἱ ἰἢς θοΟἕΒ οἱ 15., 
ΎΊΜνεῖνε ΡτορΒείβ5, [,8Δ. δηὰ Ες., (ἢ6 ποχὶ ἴἰο ἴδ ἰα8ὲ νϑσβα οἱ δδοὴ ἰ5 ἴο Ὀ6 
τορεδίοα δἰΐοσ ἴῃς ἰαϑὶ νεσϑὲ βοη ἴἢ656 ὈοΟ 5 ἃγὰ γοδα ἴῃ [6 ΒΥ μα σοζιιεα, 
Ὀοσδυβε ἴδ ἰᾶϑὶ νεῖβα βου β ἴοο βασβῆ. ΟὔΆΒΩΓ Ἁ, βοοῖὶς ἴο δοζοσωρ 58 
ἴῃς 586 δπά ἰῃ Μ]. Όγ ἰγδαηβροβίην ν. 3 (42) ἴο [0]]. ν.Ἐ. Βυῖ Φπε ΟΥ̓ 
ΘΗ [0]]. τῆς οτγάεγ οἱ ΑΗ. Ἐογ ἰμ6 ρατὶ ραγοὰ ἰῃ (Βα διγδηχεπιθηΐ οἵ 
ΟΤ. ὃν [8 υη}ΠἸσηι655 ἴο εηὰ ἃ ὈΟΟΚ οἵ ἃ ραββϑᾶσε 1 ἢ ἃ ΒΑΓΞἢ 5ᾶγ- 
ην, ς[. Οὐ, ἠμγρίοαὶ Αῤῥεμάϊχες, εἰς.. 

8, Ὅη] (ὦ ἐβαρύνατε, “ἰϊὰ 9» 2 85 οΌ).; δεπος Εἰεβϑίογ, ὈΔΡΙΠ, 

δῖαν. δῃά Νον.Κὶ οὔ. "Ήγ. 65..--ν Ὁ} ΟΥ̓ 5 παντοκράτωρ; ς0 Ὦ..--- 
14, 3}}) ὦ Ἡ τ 2». Ὁ κατε ᾿οὲ ἐεαγεά.---ὉῈ}} ΟΥΪΠΑΤΙΪΥ τα “αΐῃ 

τηδᾶς ΌΥ ῥυμοῦ οἵ οχίογιίοη," δηὰ 80 ““πη͵)υϑὶ σαΐη.᾽" Βυΐ ΒοΓγα 
ταῖμοσς “"βαΐπ ἴο οὐγϑεῖνοαβ,᾽ 85 ἴῃ Οη. 3)" 0. 225 Ῥ8. 2019,.---ἸΣ 0 ΦῸ] 
ἘΓΟΒβΙοσ, ρυοὉ.-τῦ) Ὑ Ὁ] ἄπ. ᾧ ἱκέται, Ἔ ἰγίδίες. Ὑ τὸ ΚΒ ὈΪδοκ, 
ἀατκ"; ς(. ΑΓΥ. φαάίγα τι “ὃς αἰτίγ.᾽ Οὐ ἰοτγτηδίίοῃ, ς΄. γλΣ ΩΝ, δηὰ 

Ο 68. Νὶ 109 «͵-ς ὅν 200] Μαγχίϊ, γ2)00, οὐ σ Ὁ "; 590 Νοῦν. (0), Ε 6β516γ. 
Εἰὰ. οὔ. “γ; 90 ὅϑῖεν..---1δ. Ὁ ὈΣΟΜῸ ὉΓΩΜ] ΟΦ ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλ- 
λοτρίους, ἢλνίπρ Ὁ 858 ἱῃ Κοηῃ. 18ο, ο2(Ὁ). δίεν., Νον.Κ(0) οὔ. 'ν δῃά 

Ροΐπὶ ον ζνῃ. Ηδὶ. “ ὈλΝὉ Ὁ) 0 Μ.---Ὁ}}}} ΗΔ]. 3)9).----"Ὁ Ὁ} ὦ Ξε γον 59, 
80 Ε εβ816σ.- --Ὁ 2} ὁ ἀντέστησαν.---16. 1Μ] Ἐὰ. δ᾿, νὴ} ὦ ταῦτα δηὰ 

4 80 64. ζ. ΚΙ., Ἀοβεηι.. 



ΜΑΤΙΑΘΓΗΙ 

Θ ὦ; 50 νε., ἀΑ5πι., Οοτὶ, Νον., νᾶ Ἡ... ὙΤδε 58π|ι6 οοηίυπίοη οςςυΓε 
ἴῃ Οη. 45, ψδεγε ΑἹ [δ5 ἵν, ψΠε ὦ Ἐ τεργεβεηῖ πι. Βυ. ΓΞ οἵ Ὠιμὶς; 

80 Νον.Κ, Μαγιίκρο, Ἐ εβϑίεσ, πὶ, Ηδὶ. πῦν. ὙΠαβς, Βονενεσ, ἃγὲ 

ἴοο υη1|κὲ ΑΕ ἰο τίη σεθεγαὶ ἀρργοναὶ. Ου ἰἢς ίογος οἵ ἴδ ρί. ἢ 
ἴπ 88 ἰῃ ΑἹ, ν. Οε8. "ἢ 161.--ὐν “Ἢν ὙἹ ] Βυ. ὈΠΊΖ) οὐ ἰην, δ" 5 .-- 
2.2.) ὦ ἔγραψεν -α- Σ})ν; 80 Ὁ ἀπὰ Νον,..---ο0] Νον,. ἼΡ03.---'ν γη}] 

Θ -- νκνῦ; 80 δῖεν., Νον.Κ,---ἰὸν "σπο Ἐά. ἸΌΤ2 ὌΠ, 85. βυς- 
ξεκιοα ὃν Νίεβιὶς (ΖΑ "7. ΧΧΥΊῚ, 290) οὐ ἴδε δθα515 οὗ (δ᾽ 5 καὶ εὐλαβου- 
μένοις; 50 ἷ9ϑο Μαγροὶ 8 (ΖΑ "7. ΧΧΥΤΙ, 233, 266) διὰ Μασχγιί,. ὦ 
1565 εὐλαβεῖσθαι ἴο τοη δῇ ΠῸΠ 430 ἰῃ Ρυ. 243 Νὰ. τ Ζρ. 32; ς΄. 

Μδγροϊί5, ἰ. ς.. Ὁ ἰλοξε ῥγαϊξείπξ τὸ ϑ), ς.(Ὁ) 3πμ. Βυ. "3 γπ; 
80 Νον.Κ(ῦ). ΗΔ]. ᾿Ὡφπ, ΑἹ ᾿5 ἀἰδιςυϊ, βίπος 3σπ ἄοεβ ποῖ ογα ϊπδσῖν 

τΏοδη “Βοϊά ἀξδσ᾽ οἵγ “"εβίθεσῃ,᾽ Ὀυὲξ “τη κ᾽ οὐ ““ρἷδῃ.᾽" [Ι͂π ἴῃς ΟὨΪ 

Ῥίδοθβ Ὑβεσζε ᾿ξ δρργοχίγηδίθβ ἴῃ τηδδηΐην ἀεϑίγο Βοσζε, νὶΖ. 15. 1.317 3.58 
535, ἃ 6 υϑοὰ ψΠΠουΐ ἃ ῥγεροβίοη, βεγεδϑ ἤόγε ἴξ 5 [0]1. ὉΥ 3.--- 

11. ον] Νεβῖὶς (ΖΑ. ΧΧΙ, 305), ογῦ, Ἐοτᾧ, οἱ εἶπας σβεα, ς΄. 
Ὁ. 8:: 1η5 18:21 19, 1ο.---Ῥϑ ὯΝ ἼΦΝΙ ἼΦΝ τῶδυ δὲ ἰδίκδῃ 88 δ σεὶ- 
δῖνε ρΡασζίίοἰς γτοργεϑοπίίης ἴῃς οὐ)]εςὶ οἵ πΦ», νὶΖ. “τῆς ἀδν πῃ ῖς 1 δὰ 

δρουϊ ἴο πιδίο.᾽" ἘἙὸογ [815 υ8ὲ οἱ ' ἰπ ἴῃς 86η96 “ἢχ᾽᾽ οἵ “δρροΐηι᾽ 

(τοἱϊ. ἃ Αγ ἴοσ ἃ βρϑοΐαὶ ρυγροβϑε), ς΄. "8. 185, Οὐ Ἵν τγδῪ ὃ τοδί οᾶ 

85 ἰηἰτοάυςίης ἃ ἰοτηροζαὶ οἰδυε, νὶΖ. “τ ἤδη 1 πὶ δδουΐ ἴο δεῖ.᾽᾽ Ἐογ"» 

1805 υϑοά, νὶΖ. ἴῃ δῃ ἀβοϊυϊε 5656, ς΄. ν. " 15. 4453 481: 76. 147 Ῥ5. 2283 ς.γ 
ἘΖ. 20". ".. 5.- 020] ὦ εἰς περιποίησιν. Αη. περιούσιον. Ἐδ ἰπ ῥοςεεςσίοηε. 

Ἐ ἰπ ῥεομϊέμηι. (Ὁ. απ ἀϑεοηιδίγ. "Ὁ τι “ἃ βρεςίαὶ ἔγεάβιγε," δηὰ ἴξ 5 δρ- 
ὈΪ]Ἰοὰ ἴο 5γϑεὶ βἰχ {ἰπ658 (6. ζ. ἔχ. 1905) ἀπά ἴο φοϊὰ δηὰ εοἶἶνες πῖςα (νὶΣ. 
Ἐς. 281 (ἢ. 293). [11 58 θαβὲ ἰγοδιθα βεσε 85 ἃ ρίοββ οῃ ᾽ ὉΠ; 50 ϑἷον., 
Νον.Κ. 118 ἀἰϊβίδμεθ ἔγοσῃ Ὁ νη, σῇ} νος ἴτ ταυβὲ θα ἴδκοη, ἰ5 
δΔμοστηδὶ; ς΄. Νεβιὶο, ΖΑ ΤΥ. ΧΧΤΙ, 2ος. Ἑυγίδεῖτήοσγε, τὸ βδουϊὰ ἐχ- 
Ρεοὶ πρ, ϑόσας που]ὰ οοππεοὶ ἐξ νι τ», τεπάοτίης “δ ΜΕὶς ἢ 
Ι νὶ}} δα ΤΥ οὐ βρδοῖδὶ ἰγεδϑυσγο᾽᾽; 50 6. ζ. ΕΔ., Ἐοβοῆμῃ.. Βυϊ 
"Ὃ ΠΦΡ, 85 130ρ. ποίθβϑ, νου πδίυγα! ν τλεδῃ “δοαιῖγε ργορογίν ἢ; ς. 
Οη. 12 31' Ὠῖ. 8171. 15, 1919.--Ἴ2}5} ΗΔ]. 3:|νῷ.---18,. }λ22 ὈΣΗ Ἢ] Οὐ. γ 

2, πῃ 25. 1903, ἼΤῆε ογίψίηδὶ βυρβίδηξϊδνς Τμαγδοῖοσ οὗ 1.2 βῃϊηδς 
ΚὨγουρὴ βυς δ υβᾶρο.. (ἡ. Ἐ φμίὰ «οἷ ἑμέεν ; Ἧι σμακίμηι οἷ ἱμίεν. ϑῖον. 
δὰ Νον.Κ()) οὔ. "Ὁ Ἢ 12 γηγ. 6Σ..---19. Ὕ.2] ὦ δας καὶ φλέξει 
αὐτούς, ψὮΪΟὮ 5 ἰδοϊκίηρ ἰῃ ΗΡ. 62, 86 δηὰ ἘΣ, δπὰ ἰ8 υηάδος οδεῖϊυκ ἴῃ 
ΘΗ Ο οὐὰδβ »} ιυγαϊῇ.--τῶν"] ΟΦ ἀλλογενεῖς τε νὙ..-ῆν] ὦ, σι 
βενεγαὶ οοὐά, οἱ Κεηη. τὸ Ὁ; 80 ἴβορ.. Βυὶ πφρ Ὁ2 ἷβ ἃ οοἸεςίνε ἐσ- 
Ργαββίοῃ δηἃ ἸΏ  γῸ]1 θῈ οοηςπυοα ὮΥ ἃ Ρἷ., 88 ἱπ ὈΓΜ.-τ}}}} ὦ ὑπο- 

λειφθῇ -« 31»; 50 ἾἮε., Νον., Μασιῖ, Βυ., δῖεν., να Η., θυ ἕο. Εϊε5- 

β'εγ. Βιυὲῖ ἰῃς 34 Ρ6Γ5. 85. δεῖϊνε ἰ8 οἰΐδῃ υϑδ 85 δαυξναϊεηὶ ἴο 8 
Ρ855., Πκὸ 16 Ἐτοποῆ “οη αἰϊ,᾽ εἴς..- τῆν 9] ὦ ἴσοι νυ 2 ἊΝ ἊΣ: 

ς΄. ἰῖ8. 5ἰγα ἶαγ ἰγοδίτχθηΐ οὗ Π»ὺ Ὕ ἴῃ 25.--2ώ0. ΦΌΦ] δι! παος., Ὀυῖ 



Ἀ186:3: ὃς 

ἔοτῃ. Βοσγα δηά ἴῃ ὅη. 15} 76. 1ς᾽ Νὰ. 417 [8. 4.59, 88 'ἰῃ Αγ. Το «ςδοῖςδ 
οὗ ἴῃ ἔετη. ἢογὰ τῇδυ ὃς ἄυς ἴο ἴδε ἱπῆπεηςς οἱ (δες σεηίεῖνε Ύ.-- Ρ Ἢ] 
Ἐρεχορειίςαὶ σοηϊεῖνε; ο΄. (65. "' 18» -- -0Ό)5}2}] Ὁ μροη Πὶς ἰοηρμε. Ἐ 
ἐπ ῥεμηὶξ εμ5. Ἐ᾿ΙοΒββ οσ, Ὁ5)0)23, ὙΒΊΟΒ ΒΘ Το ά6Γ5 “ἰῃ ραγεη 655." δηὰ 

Τεξατὰβ 85 ἃ ποῖδ ἱπάϊσδείηρ [δὲ ΝρὉ 15 ἃ |οβ38.--- 1] ὦ καὶ σκιρτή- 

σετε, ΟτᾶϊΖ, ορϑρφι. ΗΔ]. δ ]. ΤὨς “Τ᾽ οἵ 'Ὁ 8 ῥσοῦδθὶν ἀυς ἰο 
διιοπηυδίίοη ἔτοτα ἰδ6 ιιδυ8] ἅ: ἴογ οἵδε Ἵδϑ6β, ς΄. (α8. "αὶ “ἀ,--- 2} 
(4, ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα. Ἢ (66. αγηιεηίο. (Ὁ οὐ ἰδε οχ τὸ “30. 'Ὃ 18 

αἰνγαγβ δϑϑοςίαϊοα τῖτὰ ὅν», νίΖ. Απι. 6. σ 5. 285: 76. 462, ΙῚ ἀδποῖεϑ 
ἰὰς 514]1] 'π ψ Ὡς ἢ οδεῖ]6 ψνογα (ἰδ ἴον ἰδθαϊης Ρυγροβοβ. 3  ἴδυ5 
-- “{6}} [ε, οΥ ἐδείοποά ς11]ς."---21. ὈΓῸΡ}) ἅπ.; «ο΄. Ὁ Ὁ», - “νἱῃς 

ὩΟΪν ἰτοάάεη οὐἱ." Ῥ -Ξ “'ἰο ἰγαπιρὶς ροη,᾽᾽ 85 αἰϑοὸ ἰῃ Ατσ..--- 93] 
ὦ ομ.; 50 Βυ. 85 ἀϊξίος. οἱ Ὠπη. 

νν. 3:5. (Εμηχ. 444) ἃτὲ ἃ ἰδίεσ ἀρροπάαδσε ἴο 18 βεοϊίΐοῃ; 50 ΒΟΆ., 
ΖΑΨ. ΝΤ], 210 ἢ..; δοῦναι ν, 1,οδόη μαοῖ ἄεηι Τούς, 117; ΤΌΟΙΤΟΥ, 

..81,.. ΧΝΙ, γ; Μασίΐ; ϑίἊον.; Βυ. φημ. 1πθ, ϑία ΤΏΘΟΙ. 1, 26. Ὁυ Ῥτο.ς 

Κό. Οεεοῖ. ἀ. αἰμοείανεεμἑοδεη Κεϊίείοη (1012), 414 [.. Νον. νουϊὰ 

τοίδίῃ ΟὨΪΥ ν. ᾽ 85 σοηυπηθ. Τα ᾿ἰησιυϊδιῖς υϑαρα οἱ [686 νογβ68 15 ηοΐ 

οοποϊυβῖνα ἰῃ 1156}, Ὀὰϊ ἴε δά 8 ψερῃς ἴο 16 ζϑῆογαὶ σοηϑί γα 005 
υὑγροά δῦονα ἰῃ βυρροτί οὗ ἰδ οὶγ ἰδῖς ογίη. Μα].᾽8 ἰθγηὶ 8 ποῖ "" Ὁ", 

ΠΟΓ ΜΎΣΣΝ ΟΥΤΩΣ Ὅν, δυξ Ν2Π ὉΝΠ οὐ Ῥ 'Ν ὧν νη, Μαὶ. βρεᾶῖβ οἵ 
ΩΣ, Ὀυϊ ηοὶ οὗ ΠΦῸ Γσ,., Μα]. σοῃϑίδηι νυ οἰΐο5 "ν᾽ ΟΝ; (ἢ686 νοΓβ68 

ὭσνοΙ. 2) ϑἰδηβ ἤδῖα 88 αρψαϊπϑί τ Ν οἰϑονβογε ἰη Μα]..---5} Μ49- 
βοᾷ Ὑτιΐ65 Ὦσγα 1 τηδ͵ οι, ποῖ ἴο δι ρ ἢ δ5136 {π6 ἱτηρογίδπος οὗ ἴῃς 

τηδχίπι, Ὀυΐ ἴο ποῖς (Βς ίδοϊ {παι (815 15 [Π6 ΟὨΪγν ῥἷαςς ἴῃ ἴῃς Βοοκ οἵ 
(ες Ὑπεῖνς βοτὰ (58 ροϊπίϊης οἱ {Π656 οοηβοηδηίβ 5 ἰουηὰ (Ηο. 129 

145 τα, 521); σι} 1|6 ουϊδίάα οὗ {86 Βοοῖ οἱ ἴδε Ὑ ψεῖνο, ψ|1} ἴῃς εχ- 

ςερ[ίοη οὗ 70. 18:7 (Ξε 1-ῳ1), ΥὯΣΙ 15. (ἢ ΟὨΪΥ ρΡοϊπίίηρς οἱ [15 στοὺρ (δαὶ 
οοςυβ. νοι Ομ], ΖΑ. ΧΧΧΙῚ (1911), 75, βυρροβίβ {πὶ (ἢ ἰᾶῦχζο 1 

Ποῖα τηδεῖς5 [ἢ 6 Ὀορσίηπίης οἱ δὴ δα ἀϊξίοη, 89 ἴῃ 6 Ὀερσὶπηΐηρβ οἱ ὈΟΟΪΚ8 ἃΓῸ 
80 πηδΙκοὰ ἴῃ οεγίδίη οδ565, νὶΖ. αη. 1' Ργυ. 1! ((. 1ἴ Ες. τσ (Ἐ. 1"; 
φ΄. 15. 4ο'. ΦΒ μνήσθητι τ “Ὁ. Ἀ, Εἰὰ. δῃά Αττη. - ΑΙ .---28, ν"2)5] 

ὦ - μη (ς΄. Β5. 48:9); 80 ἘΪ65516γ.--- }}}} ὦ ἐπιφανής, ἀεγινίηρ [ἃ 
ἔτοτα τιν λ.---24. ΓΛ2Ν] Οὗ τὸ Ὡν. Ἐ εββίεσ, ΓΥΎΣΜ ΤΊΣ }.--τ 2 -Ὁ}] ὃΡ τὸ ὃν, 

85 ἰγεαυεηῖΥ ἴῃ ἰδίεγ Ηθρ.. Ἐά. Ὁπ)3, τί Βυ., Νον.ΚΑ) Μαγίίκεα., 
(, -ὸ 1).---ὉΓΊΝ Ὁ» Ὅ)2] ὦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἃ ἴτος 

τεηετίης. Βιυῖ ἘΪεββιεσ που γεβίοσε αἵΐος ὦ, Ὡ ΣῪΝ ΓΚ) ΠΊ20). 
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Ὀἰο  Ζϑα Ὀγ (τοοφῖςο 



ΙἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ]ΟΝΑΗ. 

δι. ΤῊΕ ΟΒΑΒΑΟΤΕᾺ ΟΕ ΤΗῊΗΕ 5ΤΟΚΥ ΟΕ ]ΙΟΝΑΗ. 

ΤΠ βίου οἱ (ἢ 6 ψ 8] ρσορῃοὶ 5 οπς οὗ [Π6 6581 Κποῦσῃ δῃςἋ πιοϑὶ 
τηϊβϑιηάἀεοτβίοοά ἴῃ ἴμ6 ΟἹ Τοβίδπηθηϊ: δὴ οσοδϑίοῃ ἴοσ εβϑὲ ἰο 186 
ΤΆΟΟΚΟΙ, ἃ οδιι56 οὗ θεν] ἀοττηθηΐ ἴο {Π6 ᾿ΣΟΓΑ}151 θΟ ον σ Ὀυΐ ἃ 

ΤΟΆΒΟΙ ἴογ Ἰου ἴο (86 ος. ΤὨς ΟΙα Ταεβίδιμθηϊ στοάς θ8 ΘΓ Θ᾽ 6 
οὗ 115 ῃἰρῃοβὶ ροϊηῖβ, ἔοσ [6 ἀοςίππα οὗ Οσοά τεοεῖνοβ ἴῃ ᾿ξ ομδ οἵ 
(5 οἰδασγοϑί δηα πηοϑὶ ὑδδυί{ι] Ἔχρσεβϑίοηβ δηὰ [ῃ6 βρίγιὶ οὗ ρτο- 
Ρμοῦς τοὶ ρίοη 15 τανε θά δἱ 118 ἱππιεϑὶ δηὰ μεβί. [ἰ ἰ5 5δὰ (δῖ 
ΤΆΘη Αγ 50 Οἶΐδη τηΐβϑθὰ [ἢ βρίγιὶ Όγ ἐδϑίεηϊησ {Π6ῖγ διἰϊθηοη 

οὨ ἴδε ἴοττῃ οὗ [ῃ6 5(Ογ. ΤὨς ἔοττῃ 18 ἱπά δε ἔδηίδϑβιϊς δπουρῇ 
Δηα, υ}}6858 Τρ ΠΟΥ υπάοτγβίοοά, 1 15 ΠΚοὶγ ἴο ογεδῖα αἰ ου 165. 

Αἱ δἰ πγοβὲ Ἔν εσΎ βίορ (86 τοδθσ ψῆο ἴδ Κ68 {Π6 5ίΟΥΙΎ 88 ἃ γϑοογὰ 

οὗ δοῖυδὶ μδρρεηΐηρβ τυυϑὲ 85Κ αυεβύοημβ. ΗΟΝ ν 88 1ΐ ροβϑβϑίθ]θ 
ἰδ ἃ ἴπ|ι|6 ρσορῃεῖ βῃου ]α ἀἸϑοῦ ον 8 αἰτγοςοὶ ἀϊνίπα οοτησηαπὰ [5 

1 ΠΠΚεὶγ ἰΒ4ὲ (οὐ 5μουϊὰ 5βεηὰ ἃ ϑἴοσχη 5 ΡΥ ἴῃ οσάθγ ἴο ρυζϑβιια 

ἃ 3ηρ]6 Ρογβϑοῦ δηὰ [ἢ 118 οδι156 ΙΏΔΗΥ ΟἰδοΓβ ἰο 58 8σ ἰοο Ὁο 
ΒΌΓΝ {Πΐηρ8 ὨΔΡΡΘΩ ἴῃ 4 ψοσὶα κα οὐτβὺ [5 1 ποῖ οὐυτίουβ (Παὶ 

(86 ἰοΐὶ 8ῃου !α 1[4}1 ὕρβοὴ 7οηδῃ δὲ οῆςθ, δηὰ ον ἀθηον σπου 
Τα ῈΪρυϊδοη οἡ 1Π6 ρᾶτί οὗ [86 541||0ΓὙ8, δῃηὰ (μαΐ [6 5664 βῃου!ὰ 

ὈΘΟΟΤΏ6 οδ]ηλ ἀἴγθοιν δἰΐζου 6 Δα Ὀδοὴ ΤὭσονῃ ονοσροασά ἢ Τδαῖ 
[86 »τεαῖ β5ἢ γγ1Ὃ58 δί Οὔτδ ΓΕΔῪ ἴο 5. ΑΙ]ΟΥ Το δἢ ΤΏΔῪ Ὀ6 Ράᾶ5866, 
νυϊ [δὲ ]οηδῃ 5ῃοι ἃ ἢᾶνα γοπγαϊηθά ἴῃ {ἢ ἤ5} ἔογ ἴξσθε ἄδγ8 δπὰ 
ἴἤτθα πἰρῃ8 δηα 5ῃου!α ἢδνα ργαγϑά ἃ βεδιυιι} ρ581π| οὗ [δ 8- 

εἰνίης ᾿Ἰη5146, Ἔἐχοθεάβ [86 11π|118 οὗὁ ογθα 11} γ, ποῖ ἴο τηρη!οη [ἢ 6 
Ροΐηξ ἴΠ4ὲ ἴῃ6 ἤ5ῃ αἰά ποῖ 5: Ρ]Ὺ ε)εςΐ Ὠἴτη θυΐ γον ἴση ὑΡ οα 
ἴδ βΒῆοτθ. δῖ δῇ Ἔχαρρογαίβα [468 οὗ ἴῃς στοδίῃββϑϑβ οἵ ΝΙ μον θῇ 
ἴ6 δυίμος Δα] δῖ ἰδησιάᾶρε ἀἸ4 Ποηδῇ βρεᾶκ ἰῃ Νίμανθῃ 
Ηον οοιϊὰ 6 ΡΘΟρΙΪῈ υηάογϑίδηα πη Απάὰ ψῇῆδῖ ἃ ψοπάοσίυ! ΄ 
τοβυϊο [οἰ ον ἷβ ρσοδοβίησί Ὅῃα ρτεδίεϑί ρτορηθίβ ἴῃ ϑγαοὶ 

Πδὰ πο θδϑη δὺϊθ ἴο δοσοιρ 5} δηγίηρ κὸ 1. [1 5 80 υῃ- 
8 



4 ἸΟΝΑΗ͂ 

Ρτγεσδάοηϊρα [παι [6805 τεραγαδα ἰΐξ 45 [86 τηοϑβί δδίουπαϊηρ ΟΠ οΓ 
οἵ {Π6 βίοιγ ({ἰκ. 1139). [5 ἴἰ ποῖ βίγσγδηρε (δὶ δ ϑοϊ υἱοὶ ΠΟ γος 
Πᾶ5 Ὀδοη ἰοἵξ οὗ [86 υηΐϊνογβαὶ, ἢ] 6-ποαγίθα στορεηίδηςς οἱ ἰῃς 

ΝΙΠον 65 δηὰ παΐ ἐπα ἰαΐθσ ὑσόορῃεῖβ ῆο ῥγορῃεδβϑίθα δραϊηϑῖ 

Αβϑγτία ΚΗΘῪ ποίῃίηρ οἱ ἢ Απάᾶ ψιῇδὶ 588}} νὰ 58 οἱ (ἢ δχ- 
ἰΥδοσα πα ν ΒΡΘΘαῪ στον οὗ {Π6 ρῥ͵δηΐ» 
7 15 4}} ραϑϑίηρ βίγβηρε. Ἦνε ᾶἃζὸ ἴῃ ψοπαδηϊδηά! δϑυσοὶγ [ἢ 15 

15 ποὶ (Π6 τεοογά οὗ δοΐυ4] Ὠἰβίοτί δὶ Ἔυθηΐβ ΠΟῚΣ τνᾶ8 ἰΐ Ἔνοῦ ἰηἰοπα θὰ 
8ἃ3 ϑι.ςἢ. 1115 ἃ 5'η δραϊηϑί ἴπ6 διιδοσ ἴο (γεδὶ 85 1116 Γ4] ρσοϑε ψμδΐ 
6 Ἰἰηϊοηάἀοα 85 ροθίγγ. ΤὨΪβ βίοσυ 15 ρΡοθίγυ ἢοΐ ρσγοϑεὲ. [ἰ ἷ5 ἃ 
ΡΙοθα ροδῖ ῃοὶ ἰβίοιγ᾽Υ. ὙΠαῖὶ 5 ἴπ6 τοᾶβϑοη ΨὮΥ ἰΐ 15 80 ναρὺς 
δῖ ΤΏΔΗΥ Ῥοΐηΐβ ψἤογα ἰΐ 5ῃου α δανα θδθη ῥτεςοῖϑεα, {7 1 δὰ θδεη 

ἱπιοη θα 88 ἃ ἢϊβίοτιοδὶ γτεοοσά. Τὰς διῖΠοΣ 15 ποΐ ἰηἰογοϑίθα ἴῃ 
τ ηρ8 ψὮΐΟἢ 8 ἰϑίοσίδη ψουἹὰ ποὶ ἤᾶνα οχϊϊίθα. 80 ἢδ 98 
ποίην δρουΐ ἴπΠ6 ρ]αςε ποτ Ποηδἢ 'ψν8ἃ5 α͵δοίοα οὐ δροιυΐ δὲ5 

Ἰουσγηου ἰο Νίπονεῆ. Ηδ ρῖνεβϑ πο πᾶτὴδ οὗ ἴδε Κίηρ, Ὀυὲ Πα (8115 
Ὠϊπὴ ΞΡ “Κίηρ οἱ Νίπονεῃ,᾽" ἃ ἀεοὶσηδίοη ψὨϊοἢ ΔΒ ΠΟΥΟΣ 

56 838 Ἰοηγ 85 ἴπ6 Αβϑυτίδῃ εηρίσγε βίοοα. ἨΗΐξ ἀοδβ ποῖ βρθὰκ 

οὗ (ἢ πα οὗ ἢΪ5 τεῖρῃ οὐ οὗ (Π6 Ἰαίοσ ἔδίβ οὗ ΝΙ πανθ ἢ ΠΟΥ ἀ065 
6 ΞΡΘΟΙΥ͂ (ἢ6 51η8 ψ ὩΣΟὮ ΟΓΕ σοβροηβῖθ]6 ΤΟΥ ΤΟ Δ ἢ 5 τη ϑϑίοῃ. 

Ὴϑ ἱἰ5 80 {|| ἱπίεγεβίθα ἴῃ ἴῃ Ῥεγβοηδὶ ἰβίοσυ οὗ ]οηδὴ [δαῖ 6 
ἄἀοα8 ποί ἐ6}} 8 ψῆδί Ὀεσδῖηςδ οὗ δἰπη δἴζεσ ἢ6 δα τεςεῖνεα ἢΪ5 ΜῈ6}}- 

τηοσ θα σοῦυκο. ΑΒ βοοῇ 85 ἢδ ἢ85 δηϊ5η6α 5 5ἴΟΥΥ δηα ἀτίνθη 
Βοῆα [δ6 {πι|ἢ ἢ6 ἱπιεπἀ δα ἴο ἰδδοῇ ἢα 5ίορϑ, ἴοσ Π6 8 ἰηογοβίθα 

ΟἿΪγ ἴῃ [Παἱ. Ηἰ5 5ίογυ 15 ἴπι18 ἃ Βίουυ ἢ ἃ τόσα], ἃ ρΆγα ]ς, ἃ 
ῬΙοδῈ ροδῖὰ |ἷκῈ [ῃς ϑβίογυ οὗ ἰῃς Οοοῦ δαμηδυίδη, οὐ 1,6βϑὶηρ 5 
Εἴη 5ἴουυ ἴῃ Ναίλμαπ ἐμὲ δε, οὐ Οϑοδσ θ᾽ 8 ροσῖὰ ἴῃ ΡΓοβΕ, 

Τὰς Τεαοΐον οὐ Τηιμ. Ὑῆδ νΕΙῪ 5ἴ}]6 οὗ ἰξ ψ 115 τορε ο 
δηα 5ἰεγθοίγρθα ἴοιτῃβ οὗ βρθθοῦ βϑῆονβ (5 οπαγδοίογ, ἴοσ [8696 
5.58} Ὁ Ἑδαγδοίθ 5165 ἀγα ηοΐ ἀτ6 ἴο ἴῃ6 δυϊποτ᾽β ᾿ἰπη θα βίογα 

οὗ ρζῇγαϑοβ Ὀυΐ ἰο ἢ15 ἱπίεποη οἱ σίνίηρς ἃ υῃϊΐοστα οπδγαςίεσ ἴο 
(86 5ίουγ. 

ΑΙ] 115 ΒΕ γβηροη 658 αἰβαρροδγβ 85 500ῃ ἃ8 ΜῈ ρυἱ [Π6 5ἴοΥΎ ἰηΐο 

(Π6 ἙσΔίερΟΥΥ ἴῃ ΜΏΪΟΣ 1 θεοηρβ. ὙὭδη Μὲ οδῃ ρῖνα οὐγϑεῖνεβ ἴο 
[6 Θῃ]ογτηθηΐ οἱ 115 θεΔυΪ δηά ϑυθταϊί ἴο 1158 ἰοδο ίην οὗ ἃ συ ἢ 

ΜΏΙΟἢ 15 85 ν]ῖα] δη ἃ 85 τυ οἢ πδοά δα ἰο-ἀΑΥ 85 1 ννὰ8 ἤθη ἰΐ γ85 
βΒεβὶ (ο]α, 



ΓΟΗΑΒΑΓΤΕΕ ΟΕ ΤῊΕΞ 5ΤΟΕΥ 5 

1 ἰ8 υϑε16558 ἰο οΟἸἸοςῖ γα, ᾿πβϑίβποαβ ἴο ὑσονς ἴΠς Ῥοϑββι Ὁ} οὗ ἴῃς 
“νι οσίης οὗ Τοηδἢ ὈΥ ἴῃς Ὠυσε ὅ5}. ΝοῦοαΥ ἀδηΐθβ [δὶ ἃ 5Πῃδσὶς οἵ 
ἃ 5ρεστη- 816 δ 5Ὑ8ΙΙΟῪ ἃ τδη οἷς δηὰ αἰΐνε. Βυϊῖ ἤοης οὗ ἴῃς 
βϑίοσίεβ υ808}}ν δαἀυςεα ῥζγονε [ῃδὶ ἃ πηϑη Ἴδη ᾿ἰἷνε ἴὔγεε ἀδγβ8 δπὰ ἴῃσος 
ἰσῃῖβ ἴῃ τῆς βἰοιηδοῦ οἱ ἃ ἰαγζε ὅ5}}, Ἄνδη ἴ{ [6 βἴοσίοβ οου]Ἱὰ δὲ σεϊϊεὰ 
οἱ 85 πιιξα!. Αἡ 1ἸἸυϑίτατίοη οὗ δὶ Βαρρθῃβ ἤθη ἰἢς ἔδοῖ οὗ βι.ς ἢ 
ἃ 5[ΟΓΥ ΔΙῸ ΤΕΔΙΪγ ἰηνεπεεαίεα 15 σίνεη ὈΥ Γκς Α. Πα πι5 ἰη ἴῃς Εχρος. 
Τ., ΧΥΠΙΠ, Εεῦ., 1907, Ρ. 239, Ὑῇεῖε ἢς ῥγόνθβ ΌὈῪ ἀοουϊηεπίαδσυ ονϊάδηςς 
ἴθδι Καὶ ὐηΐκ᾽ 5 ϑίοσυ οἵ ἴ8ς ψ1Δ]ς- υηίες [Δ π|ὲ8 ΒΑσίον το μδὰ Ὀεοη 
ΒΔ ονοὰ ὮΥ ἃ ὮΔ]Ὲ δηα ἰβκοη ουἱ οὗ 115 βίοι οἢ αἰΐνα οἡ ἴδε ἰο! ]ον- 

ἴης ἀΔΥ (Κὄηϊρ, 2 8., Τ|, ν. γςο ὈὉ., ἔχρος. Τ., ΧΝΤῚ, Αυψ., τροό, ΡὑΡ. 
521 7.) 5 ποϊδίηρ Ὀυϊ ἃ 868 γάτῃ. Α 5ἰπυῖϊατ βίοσγυ δα αυςςα ὃὈγ ν. Οτεὶ!ῖ 
που]ά, 1 ἀουδί ποῖ, μᾶνε ἴΠ6 838της ἔαίε, ἱ ἰἰ τεσ ἱηνεβεκαιεα. 

Αμοῖποσ τποσεὲ ἰηίεγοβιίηρ δηὰ δἱ ἄγϑὶ βἰσῃϊ ποτε ῥσοιηϊβίηρ διἰϊεπιρί 

ἴο τηδῖο τῆς ὨἰΞίογς  Ὑ οὗ [86 τηΐγαο]ς Ὀσοῦδ ὈΪς 8 τωδ ας ὈὉγ ΤΏΡ}. 
Ἡς οοῃίεηάεά τῃδὲ ᾿ξ ννγὰ8 τηοϑδί γεδϑοηδΌϊς ἴπδὶ Ϊοηδἢ 8που]α πᾶνε Ὀδδη 
δι  Ἰονεὰ δηὰ ἰδίεσ οὐεςίεα ὈΥ ἃ β53ἢ ἴῃ οσγάεγ [δὶ [ες Νίηενιε5 πιὶρὶ 
τερατὰ Ὠΐτη 85 δὴ ἱποδγηδίοῃ οὗ {πεὶς σοὰ Ὠάρδαη, «|| Οδπηθβ ὉΥῪ 

Βεῖοβιβ, ΠΟ ἰ5 τεργεβοηϊε οἡ ἴῃ6 τῃηοηυτηδηβ 85 ἃ 85}- Ἴδη, δηα (παι 

ἴδεν πιῖσῃι Ὀεϊϊενε 9 ττοσὰ σοσε σεϑα γ δηαὰ τερεηῖ, (Ἐεσά. (ἢσ. Βαυγ, 
ἴῃ 1837, δὰ δἰγοδαγ οοηποοῖϊδα ᾿οηδ ἢ ὙΠ Οαπηςοβ, Ὀυϊ ἰῃ ἃ ἀϊδογοηῖϊ 
ΤΩΔΈΠΟΤ.) 

Ὑχυμθυ] 85 ἴο δϑβϑυης (μδὶ ἴπογα γεσε ὙΠ Π65565 ὙὯΟῸ 58} ΠΟῪ 
Τομδὰ οδπης ουἱ οὗ ἴΠ6 5}, “88 Υ οὔ ἴῃς οοδϑβὶ οὗ Ῥῃοηὶςϊα, σε (ἢ ς 

Β5η-ροὰ νᾶ5 ἃ ἔδνουγε οὈ]εςί οὗ ψτοσβῃΐρ,᾽ δηὰ [ἢδι “ἃ συυτυας ποιυ]ὰ 

Ὀὲ σεϑδὰγ ἰο ἰοϊονν ἴῃς βουλὴν πον ἀνδίδσ οὗ ἴῃ ὅ3}- οά, ὑγος δι πυῖης 

ἴῃς 5ἰοσγ οὗ πἷβ8. Ὀρτίβίης ἴσοπι ἴΠ6 568, 85 ἢ ψψεηϊ ΟἹ ἢ[5 τηϊββϑίοῃ ἰοὸ (86 
εἰν σδεγε ἴῃς 85ῃ-οα Πδὰ ἰἴ8 νεσῪ οςηΐσε οὗ ψοσβῃ!ρ.᾽ 

Βυῖ τἴῃε86 δϑϑιιηρίοηβ ἤδνεα ποῖ ΟὨΪΥ πο Ὀδ558 ἴῃ ἰἢς παστδῖνςο, Ὀαϊ 
ΔῈ Ορροβδὰ ἴο 115 βιργῖϊ. Νοιδίηρ 15 ἰδσίῃοσ τεσηονςα ἔγοσῃ ἴῃς τηϊηα οἵ 
ἴῃς δυῖπος ἴδῃ ἴο 88Υ [δὶ ]οηδῇ, ἰἢς ὑσορῃεῖ οἵ Ὑδῃνθῆ, τῆο δδὰ 
Ῥτοεϊδίπηεα ἴο ἴῃς 5Ξ᾽ϊοτβ (δὶ γΥαλισεῖ τυας ἐπε Οοά οὗἩἨἉ λεσνεη τυδο καὰ 
"οὖς ἐδὲ :εα αμκπὰ ἰδὲ ἀνγ ἰακμά, ἀιὰ σψῦο πδὰ Ὀεε βεηὶ ὈΥ Ὑδῆνε ἢ ἴο 
Ῥτοοϊδίτλ Ὑδανε ἢ ̓ 8 τησϑδαρο, 5ῃου ἃ δανα τδάς προ τς Νίποεν 65 ἴῃς 

ἱτηρτεββϑίοη οὗ Ὀεΐηρ 8ῃ ἱποδσηδίίοη οὗ {πεῖς ἢ53ῃ-οα, δηὰ [δὶ δῆ ἢ 
Βῃου ἃ δδνε ἀεβίσεα “"ἴο ᾿πργοβα Ὡροῦ 411 [Π6 ρδθορὶς οὗ Νίπενθ ἰἢς 
δυο ΠςΥ οὗ ἃ πηοϑβαρο ἔσοτη ἰτη5ς }᾽ ἴῃ (ἢ 8 ῆδηποσ. Ἀουθε1655 τς 
Νίον ε5 του πᾶνε ἰδουρῆϊ ἴδιὶ ἰἢς τηεββαρὸ Τοηδἢ ττὰ8 χἰνίηρ γα 8 
ἔτοπλ αρϑη δηὰ ποῖ ἔσοτμι Ὑδηνεἢ. [18 τηοϑῖ τυ ρσοῦδ]ε (δὶ ἃ [εἐ᾿ν- 
18} δυῖίμον βου! ἢδνε ᾿τδουσδὶ [πὶ Ὑδα ἢ που] δεςοιητηοάβίςο Ὠἰπι- 
4617 50 συ ἢ ἴο 1Π6 σΑρΘΟΙΥ οὗ ἴπε88 Ὠοδίῃθη 85 ἴο τηϊηϊβίοσ ἴο {μεὶσ 
5 ΡεΓβ  ἤοηβ δηὰ ἴο βἰσοηρίβθη [μεῖς ἔδ! ἢ ἴῃ ἀποῖδπεγ χοὰ (σ΄. Κὶηΐς, 
28., 11,792). 
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ὃ 2. ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ΡΌΚΡΟΘΕ ΟΕ ΤῊΕ 5ΤΟΕΥ. 

νοε 88) [δὲ 88 ΒΟΟὴ 88 Μὰ Ρυϊ [86 5(ΟἿΥ ἰηΐο [Π6 οδίεροΙν ἴῃ 
ΨὨΐοἢ 11 Βεϊοη 8 411} βϑιγδηροηςθβθ αἰβαρροδσβ. ΤῊ Ϊΐβ Πο] 45 ροοά 
Θβϑρθοίδ!ν ἰῃ τοραζὰ ἰο [86 Α5ἢ ερίϑοάθβ. [1 [88 θεεὴ σεραγάδαὰ ὈῪ 
Ιηοϑί 88 ἃ ϑ5[ηρΌΑΥ, ὑπρδτγα εἰ δἀνεηίυγε, δηὰ [ἢ 6 ταν] 08] 

βίοσγίεβϑ Ὁ ΪΟἢ ψεγὰ ἰο] ἃ ΌΥ ἴῃς Οτσϑακβ οοποοσγηΐηρ Ηδτγου ϊεβ δηὰ 
Ηκεβίοηο, Ρεγβειβ δηὰ Απαάγοϊηθάβδ, Ατίοῃ οὐ [ϑοὴ μανα υ508}}Υ ποῖ 

Ὀδθη οοηδίἀογθα ὈΥ τροϑὲ οὐ ο8 45 80 Π{ΠΗπ᾿ ΘΕ ΡΔΓΔ]16] ἰο θῈ οου- 
ποοιοὰ ἢ 7]οδἢ. Βυΐῖ 86 5ἰϊυδΔέοη ἰ5 ἀΙἤετεηΐ πον. ΤΪΐβ ρατί 
οἵ (Π6 5βίοτγγ, ἔδι ἴτοῦὶ θείη υπΐαυς δηὰ ὑῃρδγα] εἶδα, τη οὐἱ ἴο 
Ὀ6 ἃ ΟΟΠΏΙΏΟΙ Β(ΟΙΎ ἰἢς νοι] ονεσ. ΕἸΟΌΘηΪ 5 Θβρϑοίδ!γ, δὰ 
δἴίζεσ πη Η. ϑομιίαϊ, μανα βῆοσχῃ πὶ ἃ δγγδαῖδνα δοοοσαάϊηρ ἴο 
ΜΠ ΟὮ ἃ ΓΔ νγὰ8 53.508] οὐνοα ΌΥ 8 τηοηϑίοσ, σοὶ θα 8 ἰΙοηρ ἔτ 6 

ἰη814ς οἱ ἰξ δηἀ οδῃγε ουῖ ἰαἰογ 3αίβ δηὰ βουπα, νϑ ἰοἱ ἃ διῃηοην 
ΤΔΩΥ ΡΘΟΡΪ658. Μαγπα ΡΘΟΡ] 68 πδίυΓΑΙ  ΒροΚα οἱ ἃ ἰαῦρεὲ ΒΞ ἢ 

ΟΥ Δηοῖ 568-10 5:6Γ, ἰηἸ]δηαὰ ΡΘΟρΡ 68 οὗ 4 ψ οἱ] ΟΥ ὈΘΆΓ ΟΥ 
ἀσάβο οὐ βοῖὴβ οἴδεγ δῃΐμδὶ. ΤΏ στοάς οἱ ἀο] ἑνούδηςα ναγὶθά, 
που ἢ ϑοιη Π|68 1 γἃ5 ἴΠ6 54116 8ἃ5 ἴῃ [86 5101. οὗ Ϊ]οηδῆ., Τῆς 
ἐββϑθης4) ροϊηξ, Βοίνανογ, 15 (ἢ 6 βϑατὴθ ψ 811. ΟὟ βίοιγ οἱ Τ᾿ ουδἢ 
8 ἰῃοτείοσε Ὀυῖ ομδ οἱ 8 ἰαῦρὲ θοῦ, νοι Ετοθθηΐυβ 08}}5 
“ 7οηδ}-βίοσ65.᾽" Ἐ 

ϑυοῦ (4165 οὗ ταϊγασυ]ουβ ἀ 6] νοσδῆσαϑ συ ϑὲ ἕνα Ὀδδη ἰο]4 δίοως 
[86 οοαϑί οἱ Ῥα]οβίϊηθ. [Ιἰ ἰ8 ποῖ ψιμουΐ 5ἰρηϊβοδηςα τῆδὶ ἴῃ 6 
βΒίοΥΥ οἱ Ῥεγϑουβ δῃηὰ Απαζοιηθαᾳ 15 Ἰοςδ  ἰβθα αδἱ ἤορρϑ, ἴῃς ρογί 
δὶ ψϊςἢ ]οηδῃ εἰ ασκο, Απηὰ οὔὖγ δυΐμοσ ἰοοϊς [815 σαίῃοσ οοσὰ- 
τηοη [οδίιγα οὗ [86 5] οσίηρ οὗ ἃ δ ὈΥ ἃ ἤβ8ἢ} δηὰ ἢ18 βυῦ56- 
αυρηΐ ἀο νογδῆςθ, δηὰ υϑοα 1 ἰῃ ἢΐ5 οὐχ πηδηηοῦ. Βιῖ ἢΪ5 510 17 
8 4] οροίμεσ αἰ εγεηὶ ἔσοσα ἴμοϑα οἴμεσθ. ΤΉΏΘΥ ΔΓ ΤΠ ΒΟΥ τγίἢ- 

ἷο8] βίοστίθβ δρουΐ (6 β8ι1η, 5 18 ἃ Ῥγορῃοίίο βίοσυ, ρεγνδ θα ὮῪ 
{η6 ἱπιοϑὲ βρὶ τὶ οὗ 15γ86}᾽8 σε σίοη. Τὸ οὖἵγ δυίΐδογ [86 σωγτῃϊοδὶ 
οἰδηθηΐ ἢ88 ΘΟΕ ΓΟΙν αἰβαρρεαγοά. Ηδσ υ868 ἴΠ6 Πϑἢ ερίϑοας τη ΓΟ 
ἰῃ ογάδσ ἰο Ὀστίηρς Ποηδὴ ὈδοΚ ἴο ἴμ6 ἰαηά. [1 Βα δὰ ποῖ Κπονῃ 
ΔΗΥ͂ οὗ ἰΠο86 βἰοτίεβ, 6 τηΐρῃϊ ρεγῆαρβ δανο 1βουρῃῖ οὗ ἃ ἀἰδετεηῖ 

ὁ Θυςῖ δἰοτίες, ποῖ ἴδε βρεοίδὶ Ἰοσδῃ-βίοιγ οἵ (με ΟΤ', ννετε ςατίοδιυτεὰ Ὁγ 1,υείδη αἵ ϑασοο- 
δεῖδ ἰω εἷς έγα Η ἰεἰονία (Ἐπᾳϊ. ἰΓδησὶ. ὃν Η. Ν᾽. Εονίες δηὰ Ε. Ο. Εοπίες, Το Ἡζογκε: ο]Ἱ ζικύίθα 
οἱ ϑαιποταία, 1ἴ, ΡΡ. 136-172). 
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ΤΏ6ΔΏ5 οἱ (εἰ ἑνοπηρ ]οηδἢ. Βιξ [8 ἔδαίυγα ἰΔΥ τεδαν δἱ ἢδηὰ 
8Δηα νγγ85 πηοϑβῖ ἱπηρτοβϑῖνο, δηα {ΠῈγΘ 88 ΠῸ σϑᾶϑοῃ ΨὮΥ ἢ6 5ῃου]ὰ 
Ὠοΐῖ ι.56 ἴϊ. 

ΤὨδ δηοίεηϊ [εν8, [51 45 οἵμεσ ογίθηίδὶ ρθορ θβ, ἰονθὰ σοσθϑῃςα. 
Απά ἃ βίογυ οἴεἊςξνεϊν το] ἃ νου] ΟΑΥΤΥ ΠΟΠΊ6 115 οσῃ [6580η ἸΏ ΘΓΟ 
ἃ 51Π1ρ16 Ξἰταὶρῃ ογνασζὰ δαάσγοθϑ νου] να Ὀδδθη υ56165885β.. ΟΥΓ 
δυΐποσ Κηόν [815 ψὲ}}. ΟἿΟΣ ῥτορμείβ δα ἰο]ὰ ρϑγβῦ]65 δηὰ 
μαὰ ραϊποά ἃ πεδιίηρ θη οἰμοσισίβα 1 νου] αν Ὀδθη ἱπηροβ- 
51016.0. ὙΠ ρστοδὲ ἰθδοῆοτβ οὗ ροβίεχ!ς [πἀ΄ϑτη τδάα ἔγοαυδηὶ 
0.56 οὗ 5ἴοΥ ο5 88 ἃ σγθδῃ8 οὗ ἰδδοῃϊηρ, ΟΟΙΏΡΑΓΕ ΟὨΪΥ 86 5{᾿ττίηρ 

4165 πῃ Τ.δηϊεῖ, ἴο πο ἢο οἴμπεσβ. Οὐ δυίθοσ πὰ ἃ στεδὶ 
Ιοβϑοὴ ἴο ἰδδοῇ, ἃ [ἰϑϑϑοὴ ΜὨϊοδ πχυϑὲ ηοὶ [4}} οἡ ἀδθαΐ θασβ.0 Απά 

(86 οἰυδίίοη [δὲ οοηΐτοηϊεα Ὠἰπ τνὰ8 [81ῖ5β.. Ὑἢδ στοαὶ ὑσορμεῖβ 
δα ἰδυρῶΐ (μὲ Ὑδην θῇ 15 ηοΐ ΟὨἹῪ 15:86}᾽5 σοά Ρυϊ [86 Οοὰ οἵ 
1Π6 ψ8ο]6 ψογὶα, ἔοσ Ηδ 5 ἰῆ6 οἡἱγ σοὰ (Πδὲ οχῖϑίβ. Ετοσὰ (ἢ18 
[ο]οννεά τὶ Ηδ 15 ἱπιογοϑίεα ποὶ ΟἿΪῪ ἴῃ [ϑγδαὶ Ὀυΐ ἴῃ 411} (86 
δίίοηβ οὗ ἴῃ6 ψοι]ά, δηά ἰδὲ Ηἰ5 ἰΙονε ροββϑ ουΐ ἴο 16 4}}1. Ἠς 
Ῥυῃίβῃεβ ϑδἰη Ώογονοσ Ηδ δηά5 1ξ, διηήοηρς ἴῃ 6 ΠΔΙΟἢ5 85 ΜὙ6}} 85 

ἷῃ Ιϑγαεὶ. Βιυὶ Ηδ ἀοκβ8 ποὶ ἀδϑβίτε (ῃς ἀδδίῃ οἱ [ῃ6 βίππεγ θυἱ ἰμδὲ 
Πα τορεηΐ δηά ᾿ἷνθ. Απά 80 Ηδβ ψδζῃβ ἰἤδτῃ 8}} οὗ (6 πον} 80 ]6 
ΡΟΠΙΒητηοηΐ πὶ πηυϑί σοτης, 1 {ΠΟΥ σοππια ἰη 5[η, δηα Ης ἢορ68 

[μαὶ {ΠΕῪ ψ}1}} ἴαγα ἰπ ἔστε τοροηΐίδηοε δηὰ θῈ βανεά. 866 6. 1τ87-Ὁ. 
ΤῊΪ5 {τ 15 ἃ πηΐϊνουβαὶ ἰγυτῃ, 1 18 ἴοσ (Π6 πδίο8 838 ΜὙ,6}1] ἃ ἴοσ 

ἴϑσγαεὶ. 1 88 ἃ ψοπμάθσία! ρυόρμοῖῖς οομοορίοη δηὰ 8 ροσίουβ 

ἀοςοίγπε! Βυὶ ἴἰ ἀϊά ηοῖ οοπίτζοὶ [86 ᾿πουρἢ 5 δηά (ἢ ᾿ἴν68 οὗ ἴῃ 6 

7.8. ὙΠΟῪ δδαά Ὀδοοῖηθ ΠΔΙΤΟΥ͂ δηά οἱ ἰἰογο. ΤΏ στοαῖ 
ψοΣ] ἃ ρον εῖβ μδα ἀθ68}ῖ στ Ἔ}}νγ ἢ τΏδηλ, δηά {ΠῸῪ δα οοσηθ ἰο 
ἴδε] {παι 186 ηδίίοῃβ ἀδϑεγνθά ποίμίηρ Ὀυὲ σιν δηα ἰογτῖθ]6 Ρυη- 
ἰϑῃτηθηῖ. Βυϊ ἔπεα ρυηίϑητηθηὶ ψγὰ5 ἀοἰαγεοά, δηα ἴῃ6 ρῥαϑββίοῃ ἴῃ 
{ῃοδβ6 μοί [εἰν 5} μδδτίβ στον 5( ΓΟ ρΟΓ δηά ἴδε Ὠδίτοα οὗ [ἢ μοαίΠΘη 
Βογοοσ. ΤΏΘΥ Ποροὰ ἴον ὙδῆνΘἢ᾽ 8 ̓πίοσίοσεμοθ οἡ ὑπο ῖγ Ρεἢῃ 4]. 

ΘΌτοΥ Ὑδανο, (Ὡς Οοά οἱ τἰρῃίοουβηθ55, νου νἱπαϊοαίο Ηΐπι- 
5611. Βυϊΐ (86 γ Πορθαά ἰῃ ναΐη.---Μοδηνῇῖε ἴῃς 5ρ τ οὗ [86 στολίὶ 
Ῥτορδεῖβ νγ8 τψοσκίηρ σΘΏΪΥ ἰῃ ϑογα ᾿εδτίβ, βοΐ θηΐηρσ δηὰ 11υ- 
τηϊηδίίηρ ἴΠ6αλ; δηὰἃ (ἢ6 τψοηάεγῆι! ραββϑίοη οἵ Ὠευίεγο- [58 τ (ἢ 
ἢἷ5 ρἰοτίουβ ἰάεδα οἱ Ὑδνθῃ 88 6 ομδ δῃὰ οὐἱὺ Οοά δηὰ ἢϊ5 
διάδηΐ Ὠορε οὗ {πε {Πυπρὴ οὗ Η]5 γε] σίοη 8} ονοῦ ἴ86 χά 6 νου] α 
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δηᾷ οἵ ἴῃς ϑβαἰναίίοη οἵὨ 4}}, νγ85 ᾿ἰνίηρ οἡ ἴῃ ἃ ἴεν γτεδί βου ]5β. Απά 

ψ ἢ ἴ{ τῆς 464] οὗ 15Γ86}᾽58 τη ΘΟ] ΔίΟΓΥ 56 σνῖος ἴοσ πηδηκίηἀ ἴῃ Ὀπηρ- 

ἰἱῃς [6 Κηον]εάχε οἱ ἴῃς ἔγυς τοϊϊρίοη ἴο ἴῃ6 εδηά5 οἵ ἴῃς εφδτίῃ. 

Αῃ 1ἀδδὶ] πὸ 1815, οὔος ρίνεη, οοὐἹὰ ποῖ ἀἴ6. Ι{ ᾿νβά οἡ ἴπ (6 
Βοασί οἱ οὔγ δυΐδοσ, ψ8ο [εἰ ΚΟΘΏΪΥ ΠΟῪ [ὯΓ τοιηονοϑά 1ϑγϑοὶ νγὰ3 

ἴτοτῃ (ἢ ]5 1464]. Το βυπηηοῃ ἰΠ6πὶ ἰο 1 νου] θὲ ψοσγίῃγ ἴῃ ἰδ! 

οὗ ἃ Ριόρῇῃεί. Αῃά 80, βεείηρς ἴῃ στεδί νἱβίοη οἵ ἴΠ6 οῃδῆθββ οὗ 
ἀοὰά «ῃηά οἵ Ηἰβ Ἑοπαγδοίεσ, δηά οοποείνίηνς [86 ὑπίνογβαὶ ἱτ ρ} 1 δ- 
οηβ οἱ ἴῃοβα συ 8, πὲ ψψεηΐ ἴο ἢϊ5 Ρθορὶς δῃηὰ ἰο]ὰ ἰμθτι (ἢ 5 
ΒίοΤΥ, ἰῃ (ἢς Ἰίσῃὶ οὗ ψὩϊςἢ [Π6 ῥτορίοθπι οὗ ἰδ ἀο]αγ οὗ ἰδ ΡυηϊΞἢ- 
τηοηΐ οἵ [6 ῃπδίοηβ νὰ5 βοϊνθά δηὰ Ὁγ σψῆϊςοῃ [ἴῃς Ὠεαγί οἱ ἰϑγδοὶ 

γν85 ΒΌΠΙΤ]ΟΠΘα ἴο 115 Ὠἰρσἢ ἰΔ51. 

Ἧς υοά {ο][κ-ἰοτίϑιἰς οἰθιηθηῖβ ἴοσ ἢΪ5 βίοσῃ, ἃ5 Ὲ 58} ἄῦονδ, 

Βυΐ ἢν ἢς 5ῃου!ὰ πᾶνε ἰδκοὴ Ἰοηδῇῃ 85 ἴΠ6 ἤθζο οὗ ἢΐ5 βίου ἰ5 

ἀἰβίουε ἴο 16}. ὙΠΟ Πδα Ὀεδη ἃ Ρρσορῃεῖ [οηδὴ οὗ δίῃ -ΘρἤοΣ 

ἰῃ Ζερυΐίοη, ἰἀΘηςἰ θα πχοϑί ργόορΌΥ ἢ Μεϑῃδα ἰη (4}1|66, (ἢτες 

ΤᾺ 65 ποτίἢ-οαϑ81 ἔγοταῃ Νζαγείῃ. Ηςπ δα ργοάϊοίϑα νυἹἱοΐογυ ἴο [ετο- 
Ὀοᾶπὰ 11 ἰπ 16 ΠΙπΙΏ σοηίυτΥ Β.6. δοοοσάϊην ἴο 2 Κ. 4. Νοίἢ- 
ἴηρ 6]956 15 Κποψῃ οὗ ηἷα. Νεῖμοῦ ἰῃ6 Βοοῖς οἱ Κίηρβθ Ὧοσ (86 
ΟὨΒτοηίοϊοβ 16} δηγίίηρς εἶδα δροιξ τη. [{ 56ε5 [ἢδί ἢΪ5 Π8 116 

αἰἰγαοίθα ΟἿΣ δυΐδου 85 Θβϑρϑοίδ! !}  ΔΡΡτιοργίδίε ἴοσ ἢΪ58 ρύυγροβθ, 

ἴον Ϊ]οηδῇ -- Ῥονα δα Ὀδοοπια ἃ ΒΥ 0] 10 ὩΔΠΊ6 ἴογ [5.86]. Οὐχ 
δαῖμον πδοάβά ἃ τερσγοβοηίδίϊνα πᾶτὴθ δηὰ “ ]οηδ ἢ 5υϊϊοα Ὠϊ5 ρυγ- 
Ροβθὲ. Τῇ Βοοῖϊς οἵ Κίηρϑ ἀο65 ποῖ πηθπίίοη 15 δι ἢ 6 Γ᾽ 5 ἤδηθ, δπὰ 
1 566 115 ἴο πη6 τηοβί Ὀ]δυβ 016 (ῃδὶ οὐγ δυΐμοσῦ δα δὰ 11 Ὠϊτηβοὶ ἰο 
ΟΧΡΓΟΘ8 [α΄ Τοηδὴ (15γ46}) γνὰ5 ἴῃ6 βοὴ οἱ Απη αὶ (ΟΥ ΡΓΟΡΔΟΪΥ 
οἵ Ἐνιοἰ}) ἰῃ6 5οη οἱ {γτυῖ, δανίηρς [Πα {τυ οἱ σοά, (δ6 ἔπιε το- 

ἸΙρίοη,--- 1 οἢ ἱπάθοα ἴϑγδοὶ ἀἸὰ θανο, Ὀυϊ ὨΙΟΝ [ἴ ἀἸά ποῖ ψ]ϑἢ 
ἴο βῆδγε ψΠῊ οἴ 6Γ5.---ϑῖηος [815 Τομδὴ ᾿νε δἱ (πΠ6 ὕστης οἱ [Π6 
Αϑϑυγίδηῃ διρῖτα οὐσγ δυΐίμοῦ οἤοϑθα Νπονεῇ 85 πε τεργεβεηίδενο 
οὗ {πΠ6 πδίίοῃϑ, δ πουρῇ ἴῃ ἢϊ5 ον (ἴης ΝΙπονθῇῃ γᾶ8 0 ἸΟΠΖΟΓ 
ἰῃ ἀχίβίθφηςθ. ῬΤμαδΐ ἢδ δηϊοαδίοα 15γ846}᾽5 οοπηθοίΐοη στὰ ΝΙΊΠΘ6- 

γ ἢ ἰ5 ἃ σΐηοῦ Ροϊηΐ, βίηςε ἢ6 ψτοΐθ ἢ0 ἢ βίοσι δ] (γοδίϊ56. 
11 8849 βϑοιμοϑίξῃη)θβϑ Ὀδθὴ δϑϑυγηθα ὄνθη ὈΥ βοῆοϊασβ ψῆο ἀο ποῖ 

4 Ἐρδγαΐπι ἰ5 οοπιρατεὰ ἴο ἃ ἀονς ὈΥγ Ηο. γ}} 11|}, δπὰ ἰ5 ολ]]εὰ δ τυτι ο-ονο ἰη Ῥαε. γ4}}. 

ΤΩ Ἰαῖον {ἰπιος ]οηδὴ οἵ ᾿ονε᾽ Ὀοςδπιο ἃ βίαπαϊης ἰἰτἰς ἴον 1ς«γταοὶ."" (Ἃς. ΕΒ., 11, 2ς67, ἢ. 

4, υτἱῖ ἢ τεΐεγεποοα, 
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ἰακα (Π6 5ἴοΥΎ 48 ἃ τεοοσζά οὗ Ἰϊἴεσγαὶ ζδοί5 (ἢδὶ (γα ΠΟ ἢ5 σοηοοση- - 
ἰης Τοηδῇ μαὰ θδεὴ δδηαθα ἀονῃ, 6. σ., οὗ ἃ {Πρ δτοδά αδἰϊθηαθά 

Όγ στεαΐῖ ἀδῆροεγϑ, ΟΓ ὄϑδη οἱ ἃ τηϊϑϑίοη ἴο ΝΙ μθνθῇ δηά οἵ ἢΐ5 ψοη- 

ἀογία! βιισοθθ5 {μ6γ6. ἴῃ (δε ρῃϊ οὗ ἰδς 51}1|6ἐηο6 οὗ (ῃ6 ΒΟΟΚΒ οὗ 
Κίηρϑ δηὰ οἵ (τοηΐοθβ, {15 15 τηοϑὲ Ὁ} Κοὶγ δηᾶ, θ651465, 1 15 

ΔΙ ̓οροίμογ ὑπηθοσσβασυ, Ὀθθοδῖι56 [86 Β(ΟΙῪ 18 ἰδ τοῦ οὗ ροεξς ἰπ)- 
δρπδίοη, ρυγεα δηὰ 531Π1Ρ]6. 

Βυ. [45 τιδάς ἃ τηοβὲ ἰηἰεγεβέηρς βυρρεβίοη ἴῃ [815 σοηπεςίίοη. Ης 
τεραγὰβ (ῃε Βοοῖκς οἵ Ϊ]οπδῇ (εχοερὶ {π6 0881} 88 ἃ ρασὶ οἵ (6 Μ| 2άγατκ 
οἵ ἐμὲ Βοοξ οἵ Κὶηρς ἴο Ὡς [Π6 ( Ὠχοηΐςοἶοῦ γοίεσβ 85 ἢἷ8 ϑουγοο (Ἰ1, 2457). 

Α ΜΙ|αάγαβῃ 15 "'δὴ ἱτηδσίπδενε ἀενοϊορπηδηῖ οὗ ἃ ἰπουσθϊ ΟΓΥΓ ἴΒ6τ6 5ι- 
πεϑίεά ΌὈΥ ϑοτγὶρίυγε, Ἔβρεςΐδ!γ ἃ αἰάδεῖϊνα οὐ Βογηι εις ἐχροβι ἤοη, οσ δῃ 
εαἰγίηρς τε] σίου βίοσγ" (Ὀσίνεσ, 1917... Ρ. 5290). Βυ. Ὀοϊενεο5 ἴδδι (ῃς 
Βοοῖκ οὗ ]οηδῇ ἰβ ἃ Μιάσαϑἢ οἡ 2 Κὶ. 143 δηά (δι 115 ρἷαος 'ἰπ ἴῃς πιϊά- 

Υδϑῆϊς σοΥκΚ νγὰ58 δἰΐζοσ 2 Κα. 1477, (6 νοχὰς οὗ ἴΠ6 σἽδηοηϊοδὶ Βοοῖς οὗ 

Κίηρβ Ὀεΐηρ, οὗ οουζξα, ᾿Ἰποϊυάεά ἰπ ἱ. ὙΔΆνε᾽ 8 σταςς ἴο 5γαοὶ ἱδυρῶι 
ἰδεσο, ἰ5 θχίεη θά μετε αἰ8ο ἴο ἴῃς παοπβ. ὙΤΈε Ῥερίπηΐηρ, απ ἐΐ σαν 
ἐο βα5ς5, δῃ!α ἴῃς δΌτυρι, ἐπαϊηρ οὗ [Π6 βίοσγυ ροϊηϊ δοοοσάϊηρ ἰο Εἷτῃ ἰο 118 
Βανίην οὔοα Ὀδοη ρατί οὗ ἃ ἰδύζεγ ψδοἷς. 

Τῆδὶ ἴῃς Ὀοοΐκ μ458 {πὸ σμδγαςίογ οὗ ἃ ΜίΙάγαϑῃ Βυ. 885 γἰ ΒΕ 8εςθη, 
αι [μὲ 1 νγὰ58 ρατί οἔ (πε Μίάσαβῃ οὗ (ἢς Βοοῖς οἵ Κίηρβ 888 δε Ἴοη- 
(εβἰεἀ ἴῃ νἱενν οὗ [ῃ6 σπαγαςοίοσ οὗ {πῃε Μιαγαβῖστα ρσίνοη ὃν [Ὡς ΟὨγοηΐοϊον 

δη4 ἰη νἱεν οὗ (δε ροοῦ ςοπηεοϊΐοη δεῖτνεεη 2 Κ. 145] δηὰ 7οη. 1]. 
ὙΊΠΟΚΙεΣ βυρροϑίεα (ποσείοσε [ῃδὶ ἐξ τγὰ8 ἰδίκθη ἔγοπι (6 Βοοΐ οἵ ἐδε 

δέος (ᾳυοίεα ἱπ 2 (Ὠ. 33'} ὦ) νης νγὰϑ8 ἃ Μιάσαϑῃ οἱ δὴ οἷά ὑτο- 
Ῥδβεῦς οοάς δηὰ νηΐ ςοπίδἰ πο οΥ κ᾽ Π8}}Ὺ αἷϑο ἴῃς Βοοΐκβ οὗ 15 ἰδῇ 

ἰο Μαϊδομβὶ. Τῆς οτἱχίηδὶ ρίδος οὗ ἰῃς Βοοῖὶς οὗ οῆδῃ νὰβ ποῖ δἰΐοσ 
4 Κ. 145], ἴογ (ες τηδηϊίοη οἵ Νίπονεἢ πουἹὰ Ὀς ῥσχειηδίυσε ἴμοσο. Απὰ 

ΓΕΔ ἴῃς ΤοηδΔὴ οὗ 2 Κὶ. 1435, ΜΕ]. ἀγριεβ, 15 ποὶ ἴδ β8γη6 85 ἴῃς Τοηδἢ 
οἵ 7οη. 1!, ἰΒεῖσ ἰἀεπ αδοδίίοη 15 ἀὰς ἰο ἃ ψ]οββαίοσ. ὍΤῆε Βοοῖς οἵ ]οηδἢ 
Ὀεϊοηχβ, ποῖ υηάετ Τεσγοῦοατα ΠΠ Ὀυϊ υηάοῦ Μδηδϑθος ἢ ἴἢ6 ΒοΟΚ οἵ 
Νβῆυμα, νῆϊοῖ ἯΝΚΙ. ἀδίεβ ἔγοπι [815 πιὸ. “ὝὙΒοῖς τμς ἀοτηία!! οἱ 

Νίπονοἢ μαὰ Ὀδδη ῥσγεαϊοϊθά, Ὀὰυϊ αἰγοςῖὶν αὔίος ἴἴ δα ἴο Ὀς ἰοἰὰ [αὶ 

Μδηδϑες μδὰ Ὀδεη ΟὈἸ χε ἰο ρῸ ἴο Βδύγϊίοη ἴο ἴῃς Κίηρ οὗ Αϑϑεγτία ἰο 
᾿υ σεν ἈϊΠγ96 1, οὐ δἱ ἰδδϑὶ δι ἢς Βδὰ τειηδι πθὰ Αϑεγσίδη ναϑ858]. ΤὨΪβ 
Βαστηοηϊβεα δυΐ 11 τ ἰἢς ῥγεαϊςῇουβ οὗ Νδδυτ---δηαὰ (8 ἃ οου- 

τηοηίΐδίοσ [εἰ [Βα ηδεα οὗ Ἔχρίδἰπίηρ {με τπιδίϊος- --ηα ἴῃς Βοοῖ οὗ ]οηΔἢ 
νὰ8 ἰδεσς᾽ (ΡΡ. 262 1). 1ἴ οαηηοὶ ὃὈς οἰαἰπιοα ἴμ4ὲ ἮΝ ΚΙ.᾽5 ἸΠδὸσυ ἰ9 
Ῥσείεσδαδιε ἰο Βυ.8. [ἰ ἀοεβ ποῖ ἀο υϑςε ἴἰο ἴῃς 5ρίτὶξ οὗ ἰῃς βίοσυ δπὰ 
1ϊ5 δυρυτηδηῖ δρβίηβι ἴπ6 ΟΣ ΣΙ ΏΔ|ΠὙ οὗ (Π6 ἰἀοηἰδοδοη οὗ οὐγ Ϊοηδ ἢ 
18 ἰδς οπς οὗ 2 Κ. 145 5 υπίδηδῦϊα (566 Οἡ 11). Απά ἀνθ ἰξ (6 

πδη ἴοη οὗ Νίπονεβ ὑηάδγ ]εγοῦοδτα ΠῚ εσα ρῥγευιδίυσγε (υϊ δες Οη. 



Ιόο ΤΟΝΑΗ 

1οῖΣ ἢ νὰ βου ανε ἰο Ἵσεαϊ! ἴῃς δυίμον τῖτἢ [}5 Ὠἰδιοτίςδὶ εττοσ. 
Αροοοταάϊΐης ἰο Βυ. ΟΕ. , ΝἼΙ, Ρ. 226), ““ὙΝΊΔΟΚΙοσς γεϊγαοίεα δὶ5 ορὶπίου ἴῃ 

“ΑἸ ρενιοὶμδ ΕἘυασηρεϊ ἐς" Σδογίσολο Κιγολομξοεηρ,, τοο3, Ὁ. 1224.᾽ 

Τὰιε Αἰδρονίεαὶ ον 5γνιδοίἑκαὶ 126} ῥγείαέξον :---ϑούὴς βοῃοῖδῖβ, διθοην 
(δεδηλ Βίοςξ, Κ]Ιεϊποσῖ, ΟΒεγης, Ο. Α. δῖ, τοχασὰ {Ππ βίου 85 δὴ 8}}6- 

ΒΟΙΥ ποῖ 85 ἃ Ῥδδῦϊε. Ὅὸ ἴδδη ἰξ 15 δὴ Δ᾽ ΘΌΤΥ οἱ 1531:86}᾽5 Ηἰϑίοσγ. 
1βῖδοὶ (-- 7οηΔ}), 45 (οὐ 5ὶ βεσνδηΐ δηὰ ργορδοῖ, νγὰβ ἰο Ὀσίηρ Ηἰβ ἱσατῃ 
(ο ἴδ πδίΐοηβ. Βυῖῖ ονδαοά 5 Ὁ δηἀ νὰ5 ἰῇ οοηβοαῦσηος “5. ]- 
ἰοννεὰ ὑρ᾽ ὈΥ ἴῃς ποτὰ ρον Βαδγίοη (- ἴδε ρτεαῖ 858). [πη ἴδε 
Βανγϊοηίδη οχὶϊε ἰΐ τυὐτηοὰ δηἀ ὑταγοά ἰο Ὑδηνεῖ δηἀ νγὰ5 αἰπρογχεοα οὐ 
᾿ἰθεσαοά, Αἔϊοσ ἴδε τεϑίοσβ ἴοῃ 1ἰ ττὰ5 (1556 56. πὶ Ὑδῆνν ἢ 5 ἰοηρ- 
βυδεγίηρ ὐτὰ ἴῃς ἡδίοηβ δηα τναϊ δα ἔοσ {μεῖσ ρυπίὶϑητηςηῖ. 
ΤὨς Τοομθἰπδἤοη οὗ (δὲ Βανγ]οηΐδη εἰρῖτε τῖ ἢ (δε στοαὶ ΠΞ ἢ ϑδϑεῖηβ 

ἴο ὃς ἐογ δε ὃγ 76. ςτ8. 4, Βυς δ οσο {15 ἃ οι ρδγίϑοη ψ Ὡς 15 πιδς 
πῃ (δε ἰεχῖ, ψ 116 ἴῃ Το ΔῈ ποιδίης 8115 ἕο δὴ δ᾽ εροσίοδὶ ἰπἰεγργεϊδιου 
οὗ (δε 858. ΤὍΤῆε υῃτοηδΌ!]Θη 6855 οὗ ἴμῃ6 ΤΏΘΟΥΥ 15 δἰ οὔςς σηδηϊίεδὶ πε 
ἱξ 5 οαὐσι δὰ [Ὠσουσὴ ΤσΟμ 5:5. 6 ΠΕ, 85, 6. Κ.., ὉῪ ἸΝτζαϊ, το [ΠΗ ΐηκ5 ἰῃδὶ 
(ὃς πνοηάετίυ ῥἰδπὶ βγυιλῦο 1565 ΖεσΟΌΡΑΡεΙ. Βυΐϊ ἀνε ἴπε τηοάεγαῖς 
ἰηϊεγρτγοίδιίοη οὗ α. Α. δυιτ ἀοεβ ποὶ βουπαὰ πδίυγαὶ. ὍὙῆε Βεαίδοη 
ΡΟΥΕΙΒ 86 σεργοβεηίδα ὃγ ἴδε 868, Ὁγ ἴδε ἤβῇ, δῃὰ Ὀγ Νίπενοῃ. ΟΒεγης 

οοπβηδ8 δίτη56} ἴο [ἢ 56] επί ροϊηϊβ δηὰ ἴδυ5 ρίνεβ ἴῃς [ΠΘΟτΤΥ 15 ποδὶ 

Ὀἰδυβῖδὶς δηά δἰίγαςνε σπαγδοίεσ, ΤΏ οἰδπλεπίβ οὗ ἰγυ ἢ οοηϊδιηδα ἴῃ 
1 δανε Ὀδοη τεοοχ θεά δη ἄοπε 7υβϑέϊιςε ἰο ἀρονε, Ὀὰϊ 186 βυθοῖς 
ἱπιεσρσγεϊδ οη οὗ ἴῃς Π58 ἰβ ἀηςΔ]}]εἀ ἕο. 

δοιηθῦτηςβ, που ποῖ ὑϑύδ}γ, ἴδε Δ] ρογίςαὶ ἱηπιεγργεϊδιίοη ἰβ οοτὰ- 
Ὀϊποά τὶ {πε ἐνγδίεαϊ ΜὨΪΟὮ 5668 ἴῃ Τ]οηδὴ ἴῃς ἔγρε οἱ (τίσι. ΤΉ Ϊβ ἰ5 
ἄυς ἰο ἴῃς ἐχρδηδέοη ΟΥ̓ ἴπῸ Ἔνδηρεὶ θὲ (ΜΈ. 1249)Ὲ οἱ ἐλ εἶρη οἵ ϑοκαλ 
οὗ ψ Ἐ]Οἢ [6505 5ρόκο ἰῃ Μί. 129 τόν, ΤὮς δνδηρεῖϊδι ἰηϊεγρτεῖεα ἐλ σἐρη 
οἵ 7οπαΐ 85 τηεδηΐηρ ἴδς ἴἤτες ἀδγ8 δηα ἴδγες ηἰρῃ 5 τ Ὡ]ο ἢ Το, Δ βρευϊ 
πη ἰ(ἢς Δ5ἢ} δηὰ (δ 58π|6 ρεγιοά τῇ οἢ 7658 τγὰ8 “Ἷἢ ἰδς Ὠεατὶ οἵ (ἢς 
εδιῖ!."" Ὑμαῖ 7εβὺυ5 ΗΪπιβοῖξ τπεδηὶ ΟΥ̓ ἴδε 5'χη οὗ Τοηδῇ ϑβοιμοιδὶπς 
εἶΞφε 5 ῥἱαῖη ἔγοτι 1 ἰς. 1τΆ9,. ΕῸΡ εὐεμ ας 7οπαΐ δέζαρ!δ α οἷρη ὠκίο ἐδ 
ἸΝὴμευΐίες [ὈΥ Ἠΐβ Ρτοδοδίπς οὗ τερθηίδηςε, οο 5λαἱ αἷἶδο ἐκ6 δ0Ή οἵὗἹὨ πιᾶπ 
δε [πὶτὰ ΗΝ χοβρε]]) ἐο ἐδὲς ρεπογαδέοη. Ἐ7ΤΚΟ πεν οἵ Ν᾿ ἱπευεΐ, «καὶ οεἰανὰ 
φ ἐπ δ6 ἡμάρηιεμὲ υὐῇ ἐπὶς ρεπεγοσξίοη, απὰ ὁλαϊ! σοπάθηεν ἐξ: 70γ ἐδ εν 
γερενδ6 αἱ ἐδ ῥγεσολέπρ οἵἩ ὕοπακ; αμκὰ δεδοϊά, α ργεαίεν ἰδαπ 7οναλ ἰς 
λεγε. 

Οέϊψρη [ἢΪ5 σείδσεηος οὗ [681.5 ἰο ἐδ οἦρη οἵ ζοπαΐ ὯδΔ5 Ὀδδη υϑοὰ ἃ5 δὴ 
διχυτϊηδηΐ ογ ἴῃς Βἰειοτὶοἰτν οὗ ἰδ 5ίοΥΎ οὗ ]οθδἢ. 76580ὺ5 Ὀεϊϊενεὰ ἴῃ ἰϊ, 
80 ἰΐ 15 τεδϑοηθά, οοῃβεα θην Ηἰ5 ἔοΠΠΟἾΕΣΒ ταυϑὶ ἀο 90 αἰθϑο. Βυΐϊ 7εξὰς 
Βδὰ πο ἰηἰεηοη οὗ δβηττηϊης οὐ ἀδηγίης [15 Ηἰϑίοσιεἰῖγ. Ηε τντᾶβ υεΐησ 
δὴ {ΠΠπ8ἰτα ὕοη, δηά δὴ 1υπίσα ἤθη τλδὺ Ὅς ἀγασσι ἔγοπι δεῖ 8.5 τἣτι]]} ἃς 
ἔτοπι δοῖιδὶ Ηἰβίοσυ. Ῥδὺϊ γείεβ ἰο ἴῃς ἰερεηά οὗ (δε τοοῖς (δὲ ἑοἸ]οννεὰ 

8. ΑἸτηοκὶ 41} ΝΎ. ετἰ εἰςβ τεχετὰ Με. τ249 85 ὁ αἷοδδ οὐ ἰῃἰετρεείδιίοα ὃν ὼς ἐνφδηρφοῖίςι. 
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ἴδε Ι5γδο 68 οἡ ἰμεῖτ ἐχοάυ5 ἔγοτῃη Ἐρυρὶ, : (ος. τοἱ, δηὰ 7υάς τεΐεσϑ ἴὸ 
δε εν δῃ Ἰεσεη οοποογηΐηρ [ἢ οοηἰεηθοη οὗ (δε ἀτοῆδηρεὶ Μίςδδεὶ 
ἢ ϑαΐδη ἔοσ ἴῃς Ὀοαγ οὗ Μοβεβ. οδβ ἰδὲ 5ἰδτρ πεβς ἰοβεη 8 85 
Ὠἰοϊοτσῖοδ] ἔαδοϊβ Ὁ ἵνε οοῃβίδηινυ υ8ς τεΐοσοηοαϑ ἰὸ ᾿ἰςοσϑίυσε 845 11] .3[Γὰ- 

ὕοηβ πίϊδουςϊ (ὨἰηΚίης ἰοσ ἃ ταουρδηΐ ἰδδι [5 ἱπηρ 165 ἃ Ὀεϊϊεξ ἴῃ τῃς 
εἰΞιοτίεὐἐν οὗ ἴδε 5ἰοσίεβ οσ ρεσβοῃβ σείοστεά ἰο. Νοίδίηνρς οδη [πογεΐοσγε 
θὲ ἰηξοεττεά ἴῃ τεραγὰ ἴο (5 δ᾽ 5(οσῖ οἱ Ὁ ἔγοπι (ἢς υβς τ Ὠ ἢ 76801.9 πη Κα65 οἵ 
ἴδε βίοιγ. Ενεη ν. Οτεῖ το Ὀεϊϊενεβ ἰη ἴδ 6 σεηυΐηθη685 οὗ ΜΙ. 1249 
δηα ἰη ἴδς Βίπιοσὶ οἰ οἵ [Ὡς Βοοϊκς οὗ Τομδῇ δρτοἊβ [δὶ ἴῃς ὨἰΞἰοσῖο οὗ 
(ἢς σεβυσγες 9 ἀοεβ ποΐ ργονε ἴδς Ὠἰἰβίοσί ον οὗ ἰμε Τοηδῇ πιίγαςϊς. 

δ3. ΙΝΘΕΕΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚΊΙΝ ΤῊΣ 
ῬΕΟΡΗΕΤῚΓ ΓΟΑΝΟΝ. 

Ἅδη (ἢς Ῥάγαθοὶῖὶς οματγαοίοσ οἵ ἴῃ 6 Βοοκ οἱ Τοηδῇ .8 οἰδασὶν 
πη ἀεγβίοοα, [Π 6 ϑυγρτίθε (μδὲ 11 ϑῃουϊ ἢᾶνε Ὀθεη ἱποϊυ θα διηοην 
(ἢ6 Ρτορδεοίίς θοοῖϑβ, ἔγοῦλ ψμ]οἢ 1ἰ αἸΕ6Γ5 50 τ οἢ ἴῃ ἴοσμ, 415- 
ΔΡΡΕΘΔΓΒ, ἴογ ἰΐ 15 ἴδῃ στϑοοσηϊθθά 845 θοϊοησίηρ ἴδογα ὈΥ νἱγίιε οἵ 
115 ἰεδοῃίηρ δηά οὗ 118 βρ:Π1 1 ἡ ὩΙΟἢ ἀγα ἴποϑβε οὗ ἰῃ6 γστεαίεϑί ὑΡγορἢ- 
εἰ8. [ἴ νγὰβ ἱμογείοτα 84 {τις ἰηϑίίηοί (μαι Ἰοαὰ (6 ΟοΟἸ]Θοίοσβ ἴο 
Ρίδοα (ἢ ὈΟΟΚ ἴῃ ἴΠ6 οδποὴ οὗ [6 ργορδεῖς θοοῖϑ. 

Βυάάς {Β1ηΚ58 1 85 ἱπο]υα δα διηοηρ ἴῃ6 Τ νοῖνα ἴο τουηά οι 

[ὴ6 πυμθοῦ ἔνεῖνο. Βυΐ ἰδαἴ 5668 ἃ πηιοβί ἱπδάδαυδία Γδδβοη. 

Κυοηΐνς 5υγχρεβίβ (μαί 115 βρθοΐδὶ ραςθ 'ἰη [86 σδποη δἴζογ ΟΡ δαϊδῇῃ 
ΤΩΔΥ Ὀς δοοουηίδα ἴογ ὈΥ (86 (ΠΘΟΙῪ (παΐ [26 ψνογάβ ὦ 7255 56 
τοας δεηὲ αγιοπρ ἐπε παδίομς ἴῃ ΟὟ. τ ““ΓἿΟυηά ἃ οἶοατ 115 γα οῃ ἰῃ 
(ἢ ΒίοτγΥ οἱ Τοηδῃ᾽ δηὰ “δὶ (Ὡς ᾳφιοβίίοη ψὮΥ [ἃς (Ὠγεδίβ ρῥτο- 
πουποδα ραίηϑὲ Εάοπι ἢδά τεπιαϊηοα υηΐξ} 8]]6 ἃ τνᾶ8 ἰηἰδηοὰ ἴο 
θ6 διηϑιγεγοὰ ἰη ἴῃς Βοοῖ οἱ 7ομδῃ᾽ (Β2., ΤΙ, γ480). 

δ4. ΤῊΗΕ ῬΑΤῈ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤῈ Ἰομδὴ Ὠἰπηθοῖ] ἢ τεσ [ἢ6 διυίθοσ ἴΠ6 ἀδία ψου]ὰ δἵ οπος ὃς 
δε: 16, ἴον Τ]οηδὰ (δ βοὴ οὗ Ασητίδὶ, οὗ σι ἢ- ερῆοῦ ἰῃ Ζερυΐοη, 
Ἰίνοά υπάδγ Τεγοθοδηι 11, ἰο τῇοπι ἢ Ρτορῃεβίθα νἱοίοσυ ονοσ (ἢ 6 
Αγδιηξδηβ, 2 Κ. 145. Βυῖ [ὃς Ὀοοϊκς πονῆοτζα οἰαίτηβ ἴο ἢᾶνα ὑθθῃ 
πτιτδη ΟΥ̓ ]οηδῃ. [1 ἷ8 ἃ 58.010 δρουΐ τη ποί ΕΥ̓ ἢ. Απὰ 

Φ Οὐ ἰδὲ υϑὸ οὗ [ὃς δ58 δυτοδοὶ ἰ ἴδε εατὶν (τ ϑδη ςδυτοῦ, δε εαρ. Ἡ. δεδυνάι, ὕονα, 

ῬῬ. 144 ἥ. 
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ΘΥΘΙΥ͂ διριτηεδηΐ 18 δραίηϑί 50 δα ν ἃ ἀδίθβ. ΤὮς ᾿δησιιαρο οἱ ἰῃς 
Ῥοοῖκ 18 διιοἢ Πδἱ 1ἴ οαπηοίῖ Ὀοϊοηρ ἴο (6 πἰπὮἢ ΘΕΠΓΙΓΥ Β.6. 

Α ηὐυχδος οὗ ἰδίς ττοσάβ δὲ υϑε ψΠΙΟΝ ΟσοὺΣ εἰθενβοτε ΟὨΪῪ ἰπ ἰδῖς 
ἸΙιἰοσαΐυσο. ΤΏυ5 ")0 41] 45.7. ἢ, ἃ ἑδνουζγ!ίς νοσὰ οὗ οΟὔσ δυῖδοσ ἴοσ ἴδ δδτσ- 

Ἰοσ τ, ἰα5 ἑουπα οἰϑοννοσγε ΟΪγ ἴῃ τ (ἢ. 939 Ρβ. ὅτ ΠὨη. 16: 10. 15 Δηά 

ἔτοαυθην ἰῃ Αταχπηδὶς, ἘΖγ. ) Ὁη. 25. 43, οἷς. 13. 41 15 υϑεά ἴῃ ͵δίε 

᾿Ιτοταΐατο, ΕΖτα, Νοδβοιδῃ, ΟὨγοηΐοϊοβ, Ὠϑδηΐϊοὶ, ἔοσ τἰ6 ΘΑΣΙΟΣ “123. 

Ιῃ Ηο. 8:32 153 νὯ8 Αἰγεδαν ϑβυβρεςοίεα ὉΥ τς Μαϑογίίεβ σῆο σεδὰ 

Δ} ἰηβίεδα οὗ ἰῖ. γ᾽ Οσςογβ εἰβενμεγε ΟὨΪγ Ῥ5. τογῦ Ῥγυ. 2639, δηὰ 
Ὁ 2 φπ (Ξ-- μέλλω) 1’ δῃηὰ ιν 33 ἀγα ποῖ ἐουηά ἴῃ ἴῃς εασίϊοεσ {ἰτεγαΐυτε. 

Ακαΐη, ἴπογα τὲ βοιης ἀδοϊϑβῖνε Ασδηδίβσηβ 'ἰπ ἴῃς ὕοΟΚ. ΦΩ͂Σ χό [οσ 
τῆς Ηεῦ. 5ϑπ, ο΄. θη. 6., ΕἸερβαπέίης Ῥδρυτὶ δηὰ ἴδε Τασρυσηβ. ὉΣΌ 37 1 
18ε 56εηβε οἵ οογωμαμά, εὐϊοὶ οςςυ 15 Εἰβε νυ Βοσα ΟὨΪΥ ἴῃ Ασασα,, οἱ. Ἐστ. 6: Ὁ η. 
419, οἷἴς., ἴῃ Ηςὗ. [Πς τοοῖ Πη68}5 0 ἐαςέξ, ζ΄. 310. ὙὍΤΒε υϑς οἵ Τ ἔογ δ (ἢ 

ΟΦ α7, "092 113,12) 4.9) θεςδπὶς σοτημηοη ἴῃ ἰδίοσ Ηςῦ. υπάογ Ασασω. ἰηῆυ- 
εὔος. ὃ Βαὰ Ὀδδη υϑεὰ ἴῃ ΦΑΣΪῪ ποσίβοσῃ [5γαο 15} τὶ πρβ (σ΄. 7. 
5) Ὀυὲ εἰϑοννμοτα ΟΥ̓ ἴῃ ἰαῖς ῥαϑβαρεβ (Ῥ58|π|5, Ἐς! εβϑἰδϑῖθθ). ϑῖπος 
ἰῃς οἵδος ᾿ἰπρυΐσεὶς ενϊάεπος ρΡοϊηΐβ ἰὸ ἃ ἰδίς ἀδίῖς, ἴδε. υϑςὲ οἵ Ρ ἴον Ὑϑκ 
ὈδςΟΠΊ165 8130 8η ἱπαϊςδίίοη οὗ ἰῃς μεσ οά συῃεη 1ἴ νὰ 8 50 ἔγθεὶν διωρίογεά. 
πῦρ αὐ, ψὩΙςὮ 8 ποὶ ἑἐουπὰ Ὀεΐοτε Ἐζεκίοὶ (1). 37: 9) δηὰ π)ιρὺ σῆς 
ΟσσυΒ Οἡἷγ Βοτα ἰη ἴῃς ΟἿΤ., δανε Ὀοΐ᾽ Ὀεεη τοραγάθα ἃ5 Ασγαπιδίβτης Βυί 
ὭΣΟΌ Τγ68η5 Ποῖα ΟΥ] ἀ ΕΥ̓ 2.6 ἰσισεν ἀδοξ, διὰ 5 ἀετὶνεα ἔτοπι (πες ρσοοά 
Ηδεῦ. τοοὶ Ἰρῦ, δὰ γῦρϑ τυ ποὶ Βαανα Ὀδδὴ υϑοὰ δος ἀβη Ά Πγ, βίπος ἴδε 
ΟΤ. 885 50 ἔενην 868-ϑίοσίθϑβ. 

ἴῃ δοοοσζά στ [ῃς ᾿ἰπριυ ϑιὶς αν! ἄθηςς 15 (ἢ 6 ἔδυ] τ 8 ΟἿ. 
ΜΙ Πσ5 ΜΕΙΟὮ ΟὟΥΓ δυΐδοῦ ἀἰβρὶαγβ. Ηε Κηον [ἢ 5ίοτυ οἱ ΕἸΙ- 
7485 ρῃϊ ἴο Ηοσθῦ (1 Κ. 19), ἴον Ββ τῃο δ] οἢ. 4 οἡ ἰϊ, τ᾽. 45. Ὁ 

ἢ τ Κ᾿ τον. Ηδς Κηον (ἢ ἰοδομίηρ οἵ [6. 187-12, οὗ [86 οοηαϊ- 
τἰοηὶ ομδγαοίοσ οἱ Ὑδῆνε ἢ 5 ῥτγθαϊοιοηβ ἰο (6 ηδίίοῃβ, δηἀ 8 
Βίοιυ ἰβ ἃ θεδ Ὁ] 1 υδιγα!οη οἱ (6 ΡΠΠοΐΙρ]Ὲ οχργαββθὰ ἴῃ 76. 
187. δ, Α{ εὐλαὲ ἱπδίαμε 1 «1 ςῤεαΐ σοποεγῖηρ α παϊίοη απὰ ςοη- 
οσεγγπρ α ξίπράοηι, ἰο ῥίμοῖξ μῤ αμά Ιο ὄγεαΐ ἀσιυη απῷ ἰο ἀεείγογ ἡ, 
ὑπαὶ παΐοη, οοποογμίηρ τυλέον 1 παῦε δῤοκεη, ἐγ ἤγοηι ἐπεῖν ευἱϊ, 
1 ὐἷὴϊ τεῤομὶ οὐ ἐδ ευἱ ἐμαὶ 1 ἐποιλ ἰο ἀο ἐμενι. (Ορ. 8150 7οῃ. 
4ἍὉ ψ ἢ 76. 181} γ᾽, Ηδ «]5ο Κποὸνν Πευΐεγο- 1548} 5 ἰθδοδίηρ 
οὗ τηοῃοίοΐβσῃ ἰῃ 118 ὉΠΊνΟ ΓΒ] ΔΡΡ]Ιοδ οἢ5 δΒὰ 15 ἱπίθηΐ οἡ ἰηουϊ- 
οδἕης ἰξ ὈΥ 15 βἴογυ. 

ΤῊΐβ Ὀτίπρϑ υ8 ἄοντῃ ἴο εχἰΐς οὐ ῬοβίἊχ:ης σηθϑ δηὰ 1 5 Ἰηΐδσ- 
εϑίηνσ ἴο ποίς [δὲ Ὑδνθα ἴβ ο]]δὰ Οοά οὐ ἡδαυδη, ἃ πὶ ς πο 
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ψγ)ὰ38 ργονδίθηΐ ἴῃ ροϑβίεχ!ς θὰϊ 50 ΓΑΙ ἰῃ ὈΓΘ-Θ ΧΙ] ς ἔτηθβ, (παι Ηδ 
5. οδϑ]δϑὰ 118 ΟὨΪΥ ἰῃ Ομδ ΘΔΙ βίοσυ, ση. 24΄- 1.5 ΜῈ [815 δίς 
ἄαίε ἄρτθθβ (ἢ π]ΔηΠΟΓ ἴῃ νοῦ ΝΙΠΟν ἢ 15 βθροόκθη οἱ 85 ἃ οἷν 
οὗ ἴδε ραϑὶ (3᾽ δῃηὰ ἴῃ ψμϊοῃ 1ἰ 15 ἀοϑοσ θα 85 80 ἔδυ ]ου5}γ στοϑί. 
Μοζϑονοῦ ἴῃς {Π1|6 “Κίηρ οἱ Νίπονο᾽᾽ (32) οου]ά ποῖ ἢᾶνα Ὀδθη 
δίνθη ἴο ἢἰπὶ 848 Ἰοὴρ 848 ἴῃς Αϑϑυτίδη δ ρίγεα 5{1}} οχίϑίθα (ϑάγςς, 
Μορμμριθς, Ρ. 487). 

Ἐνειγηρ Ροϊη8 (ἢ ἴο 1Π6 Ροϑβίοχ!!ς ρεσγοά, δηὰ 1ῃ6 ὈΟΟΚ ἰ5 

αυἱΐα σεηογα νυ ἀδίεα [ἢπ|5 ὈῪ ϑοῇοϊατθ. Τὸ ἢχ (ες ἀδία τόσο ἀοί- 
μον ἰ5 αἰ ηου! ὁ Ὀδοδιιβα [ἢ πα σΔ [ΟΠ ἀγα ἴοο 8|1.ϊ1. 581} τὴ 6 
Ἰοῦγοῦ ᾿ἰπλϊ᾿ οδη Ὀ6 ἀοίοιτηϊηοα. Τῆς ὈΟΟΚ οδπηοί Ρ6 ἰδῖοσ ἴδῃ 

186 [Πϊγτὰ σοηίΌΓΥ Β.6., Ὀδοδιιθα Τοηδῇ 15 ἱποϊυἀοαὰ διηοηρ (6 ἔνεῖνα 

ΌΥῪ εϑὺ5 δίγαςβ (40.2) δῃὰ τείειτοά ἴο ΌΥ 3 Μδς. 6 δηὰ Τοῦ. 14“. 
ΤΠ ἰδοΐ ἰμδὶ οὐγ δυΐμοῦ αυοΐεβ (ἢ δησίοηΐ οΠατγδοίογβαίοη οἵ 

Υλμν ἢ 5 μδίυτο (Εχ. 345) ἴῃ (6 ἔοτπι ψηϊοῃ [οεἱ (2.35) υ,565, 
δααϊΐηρ αμὰ γεϊομδηρ οΓ “διε ευἱΐ, ταν ἱπάϊςσαίο (πὶ 1815 ἔοστι γᾶ 
Ρῥτγενδὶοηΐ δὲ (ἢς σης ἤθη 706] δηά ἴῃς δυΐποσ οὗ Ϊοηδῇ ττοίθρ, 

οΥ 18αἱ {Π6 Δυιῖμογ οὗ Τοηδ ἢ Κηονν [06}᾿5 Ὀοοῖ. Τα υ.86 οὗ Δηοῖ. Γ 
Ρῶσδβα οἱ οεἱ (2133) ἴῃ 355 νουϊά ἔδνουγ ἴῃ Ἰαίίογ. [Ι͂ῃ (δι ο886 
ἰ(ῆ6 ὈοΟΚ ψβϑ νει θη Ὀείνθοη 400 Δηἀ 200 Β.0., δηἀ (ἢ]15 15 88 

ΤΑῸΟἢ 858 ἯὙά σδῃ 58γ. 

ὃς. ΤΗΕ ὕΝΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

ΤΒδουρῇ ἴΠ6 5ίἴογυ πλδῖζο5 [ῃ6 ἱτηργεββϑίοῃ οὗἨ ᾿ΠΟΓΑΤΎ υηΐίγ, 1ἴ 15 
ποῖ Ψ Ιου σογίδίη ππονθῆη 65565 δηἀ ΔρΡραγδηΐ ἱποοηρτι 165 ΜΠ Οἢ 
ἰεπά ἴο γίνε ἃ 5ε Ϊδηος οὗ {γα ἴο (δ 6 Βγροίμεββ οἱ οοϊῃροβῖΐα 
ΔΌΓΒΟΥΘΠΙΡ Β]Οἢ ἢ85 ὈΘοη τοροϑδίθαϊγ ρυΐ ἰογινατζά. 

1.6. Α. ΜύΠου, ἱπ 1794, 5θοπ8 ἰο να Ὀδδη [6 ἢγϑὶ ἴο ἀδηΥ͂ 

(86 υη οὗ [δες ὈοοΟΚ. Ηε Ρεϊενεά (δὲ ἢ ᾿βδ]γὰ ἴῃ οἢ. 2 νγὰ8 
οοΙροβοα ὈΥ Τομδῇ δἰ πηϑε!, θυϊ [86 5ἴΟΥΥ ΟΥ̓ δὴ οχὶϊῖς δυΐδου. 
Ιῃ 1799 Νδοδείραϊὶ, ἰῃ ἢΪ8 ἀδβῖσε ἰο δοοουηΐ ἴοσ (86 τυϊγασι οι 8 

ΒίοΥΥ οὗ (8. 1, 2, 455 π|6ἀ ἴῃ τοα βουγοαϑ, ΜΏΪΟἢ ἃσα, 85 ἢς [που ρῆΐ, 

ἀϊβεϊηρυίϑῃεα Ὁ ἀἰεγθηοεβ ἴῃ ἰδησιιαζα, βρὶΠὶ δηὰ τηϑηπογ οἱ 

Ρτεβοηϊδίοη. (1) ΤῊ ῥγάγεγ, οοτηροβεὰ ὈΥ ἴῃ ρτορῃεῖ ῃἰπιβοὶξ 

4 Τδε ρῶγαϑε ΟΝ ΠΛῊΝ 45 5 ποὶ ἰο "ες ἐχρίαἰηεά ὮὉγ ἀερεηάεηςε οὐ ὅτ. 2 δυϊ Ὁγ οοπῆδ- 
ἔοα οὗ ἰεχίβ. ὅες ὑείον. 
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δἴϊεν ἢηἷ8 ἀοἰἑνογδηος ἔγοσα τηογίαὶ ἀδηροσ, 27 “5, (2) [86 ροείίοδὶ 
ΔΡΟΪΟΩΥ οὗ ἃ [εὐνῇ βᾶ σε οὗ ἴῃς εχ] αἰγοοϊοα ἀραϊηϑὶ ραγςυϊατ- 
ἰδεῖς ἔδηδίίοβ οὗ ἢΪ58 ρῬθορὶς, οἢ8. 3, 4; (3) ἃ ργοβαὶς ἱηἰγτοἀυςάοῃ, 

τ 5 21.3.11. 21. υτί(οη ἈΥ͂ ἃ βογίθα οἱ (ἢ ἔτη οἱ ΕΖζτα δηὰ Νοποσαδἢ 
ἴο 86ἴνε ἃ5 ἃ οοῃῃδοίοη Ὀοίνγθοη [ῃ6 ἢγϑί ἴνγὸ ΟΥ̓ ΊΠΔΠΥ ἱπάσρεη- 
ἀεηΐ ρίοθςθβ. Τα τηοηϊοη οὗ ΤΑΙ 5} ἴῃ 47 βιρρεβίθα ἃ {Πρ ἴο 
Ταγβη ἢ δηὰ ἰδ ρῆγαϑθε ὕγοηι ἐδ δοιυεὶς οΥΓ 5}ιεοἷ, χ" (Επφ]. “Ὁ, 
7ομδ ἢ 8 5(ὯΥ ἴη ἴῃ ἤβῃ. Τῆς υηίθηδὈ] θη 688 οἱ [15 ἰΠΘΟΙΥ ἰ5 δὲ 

Οὔοα Δρραγεηΐ. Βυϊ 1ἴ 15 ποίθνοσίῃυ (δὲ (ῃ6 δεϊϊεῖ (αἱ Το ΔΒ 
οομηροβεὰ (ἢς Ρ581η| ἢἰπη56}} δηὰ (δὶ (ἢ 5ἴἬΟΥΎ γγὰ8 ἃ ἰδίδγ ἱηνθῆ- 
ἴοπῃ ου ἰδ Ὀα58 οἱ [Ὠς Ρ581π| νγᾶϑ8 δηϊογίδίηδα 4150 ὈΥ οἴθεῦβ, ἐ. ζ., 
ὉΥ Βυηβεη (οἱ ἐπ ἀφν Οετολίοε, 1, ὈΡ. 349 ῆ..ὄ ϑεὲ Καο.). 

ΤΊ 686 ΘΑΙΪΥ αἰἰοηιρίβ ῃδἃ πο ἱπἤποησε οἡ ᾿ἰδίεγ οὐ οβη. Απὰ 
(δ ποχί οης Ὀγ Κ. ΚόΒ]ος (εν Ῥγοῤλείέσνιμς ἀ6ν Ἡ εὑγά εν) βϑοτὰβ 

ἴο ἢᾶνα τοιλδίηθα υηπηοίοοα ΟΥ̓ Ἔν ΟΟῪ οχοερί θη ΕἌΓΙΓΔΓΙ, 

0 τηδηςοὴ 8 158 (ΠΘΟΙῪ ἴῃ 7:6 Μίμον Ῥγοῤδεῖδ, Ὁ. 226, δοοοτά- 
ἱηγ ἴο ψΕΐοΒ ΚΟΉ]ΟΥ τοραγάεα τ" χ,1- (Η6Ὁ. 5. 2) κ᾽ ,1-4. 45 ἱπίεγρο- 
Ἰαΐομβ. ΚΟ ]οτ᾽ 5 ἀγίίοϊα ἰβ υπέοσίυπαίοϊν ἱηδοοαββῖ0]6 ἰο πια, θυ 
ἢ6 566Π18 ἴο ἢᾶνα αἰδοοτηοα (ἢς αἰβηου 165 ἰη οἢ5. 2, 4, Ψ ὨΙΟΝ ἰδοῦ 

οὐἱἶοβ αἶϑο ροϊηϊθα ουΐ, δηά ἢδς ΔΡΡασγεηῖν πὰ ἴο στεπιονα ἴῃς 
ςὨτγοποϊορίοδὶ αἰ βησυ  Ὑ οἱ 45 ζ- “1.5 ὈῪ οτϊπρ 41“ 25 βεοοῃάδιγ. 
11 15 ἰῃἰογοβίης ἰο ποίίος (πὶ [158 ἀγαβεϊςς Ἵχοϊβίοη οἱ 4“ νγὰ8 δο- 
οορίοα Ἰαίεγ ὃν Καυΐϊτηδηη ΚοΙΪοσ δηὰ Ἐ 6556. 
ΤῊδ πεχί βυρρεβίίοη νγ85 τηδάς ΌΥ ΚΙοἰπογὶ ἰπ τ868. Ηδς 8.- 

οουπηῖοά ἴον (6 ἱποοηρτα 165 ἴῃ οἢ5. 3, 4 ὈΥ δϑϑυγηίην δαὶ ἴΠογα 
ΨΟΙΟ “ΟὈΥΟΙΒΙΥ ἰη ἙΠδρίογβ 111 δηὰ ἷν ἴνγο δοοουηΐβ, οι βἰδῖς 

6βϑ6ῃἘ 4} Υ (86 86πης ἰδίην, (ΠΏ 6 οης ἴῃ Ἰδοοηὶς ἰουςἢς5, ἰδ οἴοΓ ἰῃ 

τΊΟΓΟ τηΐηυΐς ἀείαι!. .. δῃᾶ ψιϊΐοἢ ἄστοα νεγθδ}}} δηά ἰηπγδίο Υ 

νυ οἠς δηοίμοσ. ΕἸγβὶ δοοουηΐ, οἰ. 111. 1--ς, το; ἱν. σ-τ-π. ϑοοοῃά 

δοοουηΐ, 1. 1--, ὅττο; ἱν. 1-2, 6-τι." ἘΤΪ5 β86θη5 ἴο ΚΙ εἰποτί 

80 ΟὈνϊουβ (αἰ Πα γσῖνοβ πο ἀρυϊηοηΐ ἰῃ ϑυρροτί οὗ Πἰβ ἴβδοῦγ. 
Βυΐ (ἢς δβϑυπιρίίοη οὗ ἴῃ Ιηϊοτισοανίηρ οἱ ὕνο δοοουηῖβ ἰ5 70.5- 
ἰδοὰ οὐἱγ ᾿{ (Πδτα ᾶἃγὲ ενίάθῆςθβ οἱ τοδὶ αἰ θγθηοοβ. Ηδσγε ψὮΕσα 
(ἢ δοοουηΐβ ἄρτϑα 80 οἴόβαὶν (ῃδὶ ἰΐ 15 ἱπιροβϑίθὶς ἴο βεραζγαῖβ 
ἴθ, (ἢς αἰ βου 165 ταιιϑὲ ΡῈ βοϊνεά ἴῃ βοιης οἶδεγ ψΑΥ. 

Ιῃ 1870 (δ [οὐ 5}} βοῃοΐαγ, Κα. ΚΟΏ]οΓ, βυ]εοϊοὰ (ἢ Ὀοοκ ἴο ἰδς 
τλοϑὲ ϑεδσοῃίηρ ᾿ΠΙΟΓΆΓΥ Ὁσ οι ἰξ δα 85 γεῖ τγοοεϊνοα δηὰ οοῦ- 
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αυάεά {παῖ ἃ πυροῦ οὗ ἱπίεγροϊδίίοηϑβ, χίοββϑεβ δηᾶ γϑἀδοιοηδὶ 
᾿ΓΔΏΘΡΟΒΙ οη5 Ε͵Ε τεβροηϑίῦ]ς ἔοσ [ῃ6 θΟΟΚ ἃ8 Ψὲ ΠΟῪ ὅδνα ἰΐ. 

ΚΟΙΪΕΣ τορασὰβ8 845 ροβίεχὶ!ϊς ἱπίεγροϊδιοηβ ἰῃ ἴῃς ῥγε-οχ  !ἶς Ῥοοῖε: 
155. 6. δεβὺ (ἔγογῃ τυλαί ἐς ἐδ ΠΟ ΟἿ) "58. 19.164. 23:10 (Επεὶ. 1-9) 35:7. 

δια (6 γχοδοβ παισγαίΐνε ἰδηβεβ ἰπ 8680) 9. 41-4. δ). δὲ ((0 δέ 70 α 5γ:΄α(δ 

ουεῦ ἠἐς πεαά ; ἘΟΝΪΕΣ τεδ 5 1 ὦ ἐ0 σένε δὲνι τπσάσ, απ οτγαἶἰβ ἥγορε πὲς 
ἀϊεῥίεαξωγε) 110--- Ἐς ἰηβοσίβ ἰη 13, Κεῖ ἐΐλγεε ((6) ἀαγς "πον απὰ Νίμευεϊ 

τοῦ! δε ουεγίμγοιυη ] ἴτοτὰ 3.. ἨΙα βυσβΕςυίες (Π]5 4150 ἴῃ 21} ἔογ ἐδ ρ 5- 
δαρε ιυδίοϊ 1 τοὴϊ τῤεακ ἰο ἐδδε. Ἧξε ̓πϑεγῖβ ἰὴ 44 σπά 50 ἧξ ἀϊά οκ ἐδέ 
δεοοπά ἀαγ απὰ 50 ἀξ αἱά οκ ἐκ ἐπμιγὰ ἀαγ.---Ηεςε εἴησπάς 47. 5, “Βαϊ δἱ ἴῃς 

ἄδνῃ οἱ (6 πιογπΐης ὙδΕνεὮ ογάεγεα 4 ἦσί τοἱπᾶ, δπὰ 1{ 8π|οίς ἰἢς 
ςδϑίοσγ- οἱ] ρἰδηί δηὰ ἰΐ υἱϊδετεά. Απά 88 {δε βυπ ᾶγοβς, (πε ϑη ϑΈ γος 
Τοπδ ἢ Ββεβδὰ δηά ἢς Ῥεςδπιε ζαδίηϊ, εἰς. ----ΚΟΙΙΟΣ ἰγδΏθροΟβαϑ 113 δῇζοσ 1, 
δηά 116 Δῇζοεσ 19. “Ἴδε ᾿ηἰεγροϊδιίοη οὗ νοσβ. ςς δηά 6 δοςουηίβ ἔοσ ἰῃς 
τειν] [ἔτοτὰ 115 τίρῃι ρἷδοο] οὗ ἴῃς ἔοστωδσγ, δῃά ν. χο ργεβθηίβ 1156} 85 ἃ 
ἰαίε τιἰδείῥῥιε οἵἩ α νενγ ῥγοδίενιαις παίμγε ἴῃ οἷδος οἵ ν. τ6.᾽" 

ΤΡε εἰειπηδηῖβ οὗ γα ἢ ἴῃ (ἢ 6 [ΠΘΟΓΥ Ψ91}} ΔΡΡεᾶΓ ἃ5 6 ὑσοςθϑά. 

Ν᾽. Βδδτης [ο]]οννοα Κοἢ]οσ ἴῃ 1887, Ὀυϊ εν] θην Κπονν ποίμίης 

οὗ ἢ 58 ῥγϑάθοβϑοσβ. Ης ἀἰβιησιυ 5ηθα ἰΟΌΓ δουγοος δηα ρ᾽οβϑαβ 
θεϑἰά68. 

Α, ἰδς ῥγίπεῖραὶ, Ὑδηνίδες πδισδίοσ, 1“ (τ ομββίοπβ ἰπ 8: 49) 
Ἴ. δια. ϑ. 1066. 11. 1326. 13. 15. 21. 11 χ1-δα. 4Ρ. δ (Α ἰδοῦ ἀυς ἰο Εὶ οχίβίβ δίζογ ΚῸ 

ἴῃ σης ἴἢ6 βραγίης οἵ Νίπαονοββ τνᾶβ8 ἰοἱα) 4. ὃ (ςοῃίεη5) " (Ἔχοερῖ 
ἰο ἀεϊδυεν κἶνε ἤγονι ᾿ὶς αἀὐτ ῥίξαδμγε) 1640. 80. δ. 1866. (Ἰῃο51}γ), "5, Β, (86 

ἙΠοΟΗϊΞιὶς δυϊμοῦ, νοσκοα ονεσ ἃ ρασὶ οἱ ἴῃς β88πιὶιῈ τηδίοἊσίδὶ, 33». 42. 6-19 
(ἐχοερῖ βόα δα οη5) 45". 199 (απὰ ἐξοι ἀΐάτέ πο σαιδε ἐξ ἰο ργοιυ) 11Ὁ 

(εχοερί σμά ν»εμοΐ σαἰ 416) ἀπ ῬγΟΌΔΌΪΥ ϑοπια τηδίοσί] ἰῃ ἴδ ὑσεςεάϊΐησ 
γεῦβε5 8[ῖ38ο. ΕΒ, ἴῃς ΕἸοΒϊΞς Ἐδεαδοίογ, τοσκοὰ Α δηὰ Β ἰορείῖμοσ ἰηΐο 

8ἃ “ὮοΪΕ. (Ο, ἰδὲ Ὑδαν ϑιϊς ΒΡ Ιεθ ηοσ, χϑρ' δ. 1θ6βΡ. 122β. 4. 19. 22-19 

45: 3. Το ίβδεθε ίουν Βόδηιε δα ἀ5 [πε δυῖμου ογ δυΐμογβ οὗ πιΐποῦ ρίοβϑεϑβ, 
1 (ἰὃἃὃς ἄγει Ταγελίσἧ, δηὰ τῆς βεςοηὰ ὕγορε ἐπε ῥγέσεημοες οὔ Υ᾽ αἰισε) 
448. 10. 6. ὁεβ. υβ' (λαὲ ἐς ἐδ) σον, εἰς.) 245 (ἡμίο ἐμὲ νεΐά σὲ οἵ 4 5εα) 

4. 7.8 (ἑπίο ΤῊ λοῖν ἰεεῥἰε) " χ1.βυ (ἐπ σαμἰς απὰ ἐπ τἧξεῤ, δηὰ 5)αἱ} 

πο 7ε66) 8 (!παπ αμπὰ δεαςί) 44. 345 ((ο ἀοἰέυεν δένει ὕγοηε ἀἷς ἀπ ῥίεαςξωγοὶ 
86. 100. 11} (αμά ᾿πμολ οαμ1ε). 

ΒόΒΙηΘ᾽8 (ΠΘΟΙΥ 18 80 σοι ρ] οαἰοα Δη4 Αγ βςοΐα] (Παΐ ἰξ ΔΡΡΘδΣβ 

δῖ Οὔσ6 88 πηοϑβὶ ἱπηρτοῦ 8 Ὁ ]6. Ηδΐ τηᾶρη 65 11 1||6 ὉΠΟν ΘΠ 65568, 
Δηα γοαυΐγοβ ἃ Ἰορίοαὶ Ὄχαοίηθβϑϑ Ώ]Οἢ 5 ουΐ οὗ ἴῃς αιιοϑίίοη ἴῃ ἃ 

Φ ὨΡΘῊῸ ἄυε ἰο ἃ ςοργίδι᾽ 5 εἴδηξε οἵ ὨΥΌ}3, δος. ἴο Κοδίες. 



τό ΤΟΝΑΗ 

βίογυ {Κο ἰδαὶ οὗ ]Ϊομδἢ. ΤὍΤῆρδ ᾿ἰησιϊϑας αἰ ἤδγοηοοβ ἢ ἢ οἢ ἢα 
Β66Κ8 ἴο βἰγεηρίῃεη ἢ8 {Π65183 ἃΓῈ ἱπηδρίηδγυ; (ἢ αἰβογοησα 65- 
ΡΘοδ ΠΥ ἴῃ ([ἢς υϑὲ οἱ γαλιυεῖ διὰ Εἰολὲρε σαμποῖ ὈῈ ἐχρ]αἰπθα οἢ 
5 Πγροίμεϑβί5.----Ὑ εἰ Βδῆτης᾽ 5 ρεγοθροηῃ οὗ (6 ὑπανθη ῥ᾽ δοθβ γγ85 
80 Κοϑη, (ῃαὶ Κυεηδη ρᾶνα ἰΐ ϑεγίοιιβ οοῃϑι ἀδεγαίΐοη. Ης ροϊηϊθα 
ουΐ, ἰη Δαὐάϊ(ίοη ἴο [86 ἀῦονε ροϊῃίβ, (ῃἱ 11 ννα58 ὨΣΖΏΪΥ πῃ ρτο Δ 0 ]6 

(δἰ ἃ ϑίοσυ σἱτἢ συςῇ ἃ ἰεηάδηον οου]ὰ ἢανα Ὀδοη 50 ΟΡ ΪδΓ ἴῃ 

ΡοβίἊσχι!ς Πτη65 845 ΒΟ Π)6᾽ 5 ἸΠΘΟΓΥ οἱὗἱ ἴουγ ντίίογβ, 651: 465 ρίοϑ- 
Βδίουῦβ, ϑϑιπη65. [{ Βόμηγε δα ποῖ ἱη5ἰϑίθα Οἡ ῬᾶΓΆ}1]6] πδγγαίοῦβ 

ἰη οὔ. 3, 4 (Α δηὰ Β) δηὰ ἰἔ ἢς δά ποῖ δρροτγοπεά ἴῃς δα] 0Ὲ5 
ἴο νὰηουϑβ ἀϊπιϊπςοὶ τυ τ! 6 Γ5, ἢΪ5 οὐ ἰοβυη νου ἃ ποῖ μάνα Ἰοοκοά Π|Κ6 

“8 ΤΊΘΓΕ ΟΠ οϑ γ᾽ ((οτη}}). Εογ ἴῃ βρὶΐε οἵ [26 υπίθηδΌ] η655 

οὗ 15 ΤΏΘΟΙΥ, 815 ἀιίο]α σοηίδ Πα ΤΔΗΥ δουῖΐς βυρροβίίουϑ Ψ ὨΙΟἢ 

Ιαΐοσ οτ ἰοἰβπὶ ἢ45 Του να δ 16, 6. Κ., οἡ τῇ γχ' χῃ 4᾽; δηὰ βίγδηρε 

88 ἰξ ΓΏΔΥ 566ΠῚ 1 ἢΔ5 5[ΤΟΠΡΙΥ ᾿ηΠυρηςοα (ἢ6 τοοοηΐ οΠ  οἶδτ οἵ 

Η. δοδιάϊ δηὰ Ἐ:6ββιοσ. 

ΊΏΟΚΙεν (1899) ἰΠ6ἀ ἴο 5οὶνε {6 ΠΠ ΟΓΑΤῪ ῬτΟΌ] πὶ οὗ ἴῃ 6 θοοΚ 

ἴπ ἃ τη Οἢ 5 ΠΊΡΙ ΟΣ πδηηογ. Ηδ ἰτγαηβροβοὰ εἶ δέζοσ τ' (ο΄. ΚΟΒΙοτ) ; 
1 δῇ τ; Δηα 4 αἴζοῦ 42. [ἡ 4 δ οπιοἀ ἐλαξ ἐμαάε Ξλποιμά δὲ 

ουεγ ἠμὶς μεαά, ἀπὰ ἴῃ 4“ Ὧδ ΒΌΡΡΙ]οα δἴξεογ ἐσϑί τοὶμά;: αμὰ 1 ἰογε ἀσιυπ 
ἐπ με. Τα ἰταηβροβί ἴοη οἵ εἰ 15 ρ]αυβίθ]ς, αηὰ δάορίοα Ὀγ Βυ., 

νυὶ τ 618 Ἄνθη ὈῬαίϊογ ἰῃ 115 ργεϑθηΐ οοηϊοχί, ψΏογα ἰΐ 15 αυΐία 5ἰρ- 

ηἰδοδηῖ. 866 οοἵη. Τδδ ἰγδηβροβι ἴοῃ οἱ 12 15 ποῖ 50 ρ]δυ 3:0 ]6, 
Ρυϊ ἰῃδΐ οἵ 4 56 6118 δἱ βγϑί ᾿ἱγγθβιβι}]6, δηὰ 15 δοςορίθα, 6. σ., ὈΥ͂ 
Μαγ. ὙὭεοΓα 15 ἃ τοδὶ ἀ"ΠΠΟΌ ΠΥ δἱ (15 ροϊηΐ, θυΐ 1 15 ηοΐ ἴο Ὀ6 
80] νϑὰά Ὀγ ἃ ἰγδηβροϑβϑιίοη. 866 βεΐον. Οῃ 4 πὰ 4 566 ζοῃῃ. 
Το ποχί δἰϊθηρί 88 πδάθ Ὀγ Η. δεοβπηαΐ, ψο Ὀοϊονοα {Βαϊ 

Βόππχο Πδά ροϊηϊοά ουίΐ ἱῃ (ἢ πηδίη σογγθοῖν τ ΏΘΓα ᾿ἰΟΓΆΓΥ οτ- 

οἶβαι τηβὲ Ὀδρίη, Ὀυϊ δὰ Ῥατγγϑὰ ὮΣΠπ156} ἔγοτ ἃ γι ϑοϊ α ]ἢοἢ ὉΥ 
ἢΐ5 Ὠγροίοβὶβ οὗ ἴγο Ῥδγα]]6ὶ παγγαῖῦναϑ ἴῃ οἢ5. 2,4. ϑοῦγηαΐ (Π|65 

ἴο δοςουηΐ ἔογ νϑιῖοι!8 ἱη ΒΟ 0η5 ὈῪ ἃ τοὶ σίουβ τονε. ὙΤμυ5 ἢ6 

(ὨἰηΚ5 (μι ἴῃ 6 ῥγάγεγ οἵ (μΠδηκβρίνίηρ ἴῃ οἰ. 2535 (Επρὶ. 55) ννᾶβ 
ἰηϑογίοα θδοδυδε ἴ(ἢ6 οὔδηρα ἔσομλ ψΊαί ἴο ΤΏΘΓΟΥ ἰη {Π6 δε οη5 οὗ 

ΥὙδηνθῦ Δρροαγδά ἰοὸ ἃ ἰαῖεσ τεδεσ ἴοο δργυρί. [Ιῃ οἷ. 3 ἰΐ βεδυχοα 
ἴο (815 τοδάοσ (ἢδὲ Οοά νν88 ἴδ ἴοο θδϑιὶυ γεοοης θα, 50 6 δα ἀοα 
45. ΘΙ ΠΩ ΠΥ ἴῃ οἢ. 1 1 δϑθειηθά βίτδησε ἰμδὶ μϑδίμθη 54110Γ5 
βῃουϊά Ὀ6 ρεττηϊοἀ ἰο (ΠΓΟῪ ἃ Ρῥτορδεῖ οἵ Ὑδῆνεῃ ἰηΐο (ἢ 568 
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σι Πουΐϊ θείης Ρυπίβῃοά ἴοτ ἴΐ, 580 Βα ἱηβογίθα τἷ5: ὅς, Ιῃ δδοῦ οᾶ56 
ἴΠ6Γ6 ἰ5 ἃ (ταὶ ἰὴ (86 παιγαῖνα τ Π] ἢ 15 Θχραηαρα ΌΥ 1Π6 ἱηίεγρο- 
Ἰαῖογ: ἰπ 25 σπὰ οπαΐ! ῥγαγοά ἰ5 ταδὰς ἀδβηϊία Ὀγ χ᾽“; (ἢς ἔαϑιίης 
οἵ [ῃς ΠΟὈ]65 ἴῃ 45 15 αχραπαρά ὃὈγ 35 “ἢ; ἴο [86 χυρϑίοη οἵ [Π6 58110Ὑ5 
ἴῃ 12 (Ὠογὰ ψεσα δα ἀρὰ τς: "' το ὑτίηρ οὐὖἱ [μα ἰΠ6Υ δά ἀοης {Πεῖγ 

υαἱπγοβῖ ἴο ἐνδ δα [6 ΠρΟΘϑϑ 1 οὗ ΚΙ] Ἰηρ ἃ Ρτορδεί οὗ Ὑδηνγο. [}η 

δααϊοη ἴο [Π656 ᾿ηἰογροϊαίοης ϑοῆτηαΐ, ἢ 66 6655 οὗ Ὠΐ5 οἴνῃ οὶ ῖ- 
ἰςῖδπι οὗ ΒΟὮπιο, τεραγάβ τ δ. ὅ5α Ὁ. 6. 8-1όδα ἃς 4ῃ ἱηἀδρεπάθσηϊ Π8Γ- 
ταῖνε ψ ῃϊοἢ 8 όονοϑη τοροίδογ 1 [Π6 οἴδογ. Α ἰδουμα Ὀεΐογο 

ν. ἢ ἢς Ε}15 ουΐ ὈΥ βοπηοίῃΐηρ πκο, απ σομαΐ; ογἱοά ἰο ᾿ς Οοά αμά 
ἐπε 5εα δέοαγιε εαἷνηι, πὰ ἴἤθη τεοοηβίσχιςιβ. (ἢ 6 [ο]]ονηρς οὐ 1πη6: 
“ΤῊς 541|1015 αν ἰγοαίθα {Πεὶσγ ρΑβθοΠΡΟΥ 1 ἃ Ποϑίϊα τηδπηεγ; 
ΡΟΓΒΔΡ5 ἴΠΕῪ ἅτε ἰεδαϊηρ Πίστη ἀν  ἀραϊηϑί ἢ15 Ψ1}}, οὐ να το θᾶ 

Βἰηλ οὗ ἢϊ5 Ροββϑεϑϑίοῃβ. Ὑδῆνθ ἢ01}5 ἃ ϑίοστῃ ὕροη (Π6 568 85 

ἃ Ῥυμίϑῃτηθηῖ. [Ι͂ἢ νδῖη ἴῃε ΓΟΌΡΟΙΒ ΟΥἿ ἴο {ΠΕῚΓ ροάβ; ἷῃ (ἢ6 

διεοαΐεσί ποοὰ (ἢς οδρίδίη σευ θϑίβ 4150 ἢΪ5 ὈΎΊβοηοσ, ῆο, σογίδϊη 

οὗ [86 πρῃϊν Ρῥτοϊθσοῃ οὗ πἰβ οὐ, Πδ4 ἰαΐη ἀονῃ ἴο βἴεερ υἡ- 

ΠΟΠΟΘΙΏΘα ἀρουΐ (ἢ 5δἴογῃ, ἴο ραγίἰεραΐθ ἴῃ {πεῖὶγ ργάγεσ. Ἠξς 

ΟΟΣΊΡ 165 ΜΠ Ὦ [Π6 τοαιοϑῖ δηα [Π6 βίοστη ἂδῖθϑ ἱτπηστηθαϊίοϊγ. ΒΥ 
(6 εἴεςί οὗ 58 νογάβϑ [ἢ 58110ΓὙ5 γεοορῃΐβα ΜΠ ΤΟΥΓΟΓ Ποῦν ΤΙ ΡΉ 

ἃ ΙΏΔη [ΠΟΥ να ἰγοδίθα ἢ ΠοΒ ΠΣ, Δη ἃ 50 {ΠΘΥ ἃ γα ΝΕΙΥ τυ ἢ 
αἰταὶ ᾽" (Ρ. 297)η). ΤῊΪβ βίοσυ βρόκα οὗ ἃ {Πρ ποῖ οἵ ἃ Ηἰρῃϊ ἴο 
Τασϑ δῆ. Βαΐ [Π6 Γβϑαβοηβ ἴοσ γτοραγαϊηρ 40 τἰϑ' 16 5 Ἰητογροϊδ- 
(ἰοηβ8 δηά τ'5΄. ὅ86Ρ. 6. 8ι10.α ἃς ἃ ᾿αΙῖ οὗ ἃ αἰδογοηΐ πδιταῖδνα ἃγο 
ηοΐ 5ἴτοηρ δπουρὰ ἴογ {ἢ 656 Δ5ϑ ΓΟ Ώ5. 

ΓΕΙΏΔΥ ΔΡΡΟΔΓ ψόσῖδ τ Ἐ1Ὸ ἴο ἐχϑηλης ΘΟ τ 5 ἀυρυπιοηΐβ βου ννῃαὶ 
ἷῃ ἀείαϊ!. [Ιπ 327):1ϊ 5668 βίταηρε ἰο ϑοβιηαιϊ [μΒαῖ με Κίηρ 5βουϊὰ ρχο- 
εἰαὶπι {πὸ ίαϑί ἀραὶηῃ σι ῇεη ἴῃς 50 0]εςῖ8 τὰ δγεδαν Κεερίηρς ἰὲ (35). 
Βεϑἰάεβ, ἃς δἀάς5, ἴῃ 36 [ἢ ἴεττὴβ Ὁ Φ 25 δῃηὰ ΝΡ ἃγὲ υβεὰ, Ὀυϊ ἰη 35: 5 
ΟἿ ΠΌΞ 8Δη6 ἴῃ 35 ᾿»].--- Βυἱ 15 [Π6 βἼθῆδ ργοβϑοηίςα ἴῃ 4,5 8. ηοῖ 4φυϊ οοη- 

δἰβίεης ἢ [14 ἴῃς δυῖμοσ πἰμηβεὶῇ ποῖ ἔθεὶ δὴν ἰηϊογοβϑὶ ἱπ ἀθβοσ δίηρ πὲ 

Ῥεδηϊΐδηςς οὗ ἀνεσυοαν, πἰρἢ δηὰ ἰοὺ Απά ἀοδβ ἴΐ ποῖ οἔίδη δρρθη 
(δὶ ἃ ἀδοσζθα ἰ5 ἰββδυδα δἱΐοσ ἴπ6 ρεορὶς πανὲ δγεδαῦ ἰδ θη τηδϑϑυγοβῦ 
Απὰ τηυβῖ ΟἿΣ δυΐμοῦ αἰννανβ ι.36 [ἢς 5δῖὴς ρῆγαβοϑῦ [}ἢἢ 35 ἢς οουα ποὶ 

56 ἴῃς ΗΙΡΕῚΙ οὗ κΎΡ, 380 δὲ υϑεὰ ἃ βυγῃοῆγπι. ΤῈς γϑαϑοὴ ἴπδῖ Υδῆ- 
ψῸ 85 ὅγχδςθ Ἵσϑιὴδ ἴοο Ἃς ΚΙΥ ἴον {πὸ βἰποοσα τορθηΐδηςε οἵ ἴῃς ρεορὶς 

ΒΕΘΠ18 51 ΠρΊΪ]ΑΥ]ν δἱ ἔδυ] ἰη νιον οὗ (ἢς τοδοδίηρ οὗ (πε ΟἿ. 

Ιὴ τορϑσα ἴο 1:2. 1 δοῃιγίάξ τη Κ5 1 βίγδησε (μαι τῆς βαϊϊογβ 5ῃουϊά 



ι8 ΤΟΝΑΗ 

ΌΥ ἰο χαίη ἴῃ 5ἤοσε ἰη ἀΐγοςὶ οοηϊτδαϊςου ἰο ἰδὲ ν]}} οἱ Οοὰ 85 τενεδὶοὰ 
ὈΥ ]Ποηδα; ἴμδὲ {πο Ὺ βμουϊὰ δεῖς Ὑδῆ να 5 ρασάοη ψΒδη ΠΟῪ βυττεηάοσ 
7Τοηδῇ δηὰ ἴμδὶ (ΒεῪ δῃουϊ ἃ Ξρεᾶῖκ οὗ Ὠΐπὶ 85 ἱηηοοεηῖ. δίπος ν. 16 (619 
οἵ ἐμεῖς οοηνοσβίοη, (86 Ὀγαυοσ ἰο ὙδΏΜΕἢ ἴῃ ν. "4 ψ Ὡς} νου]ὰ ὃς ἰδὲ 
Ὀεσίπηΐηρ οἱ {πεῖς δἀογαίίοη οὗ Υδανει, ἀοε5 ποὶ δῖ.---Βυϊ ποιδίης 
ἩΒδίενοσ ἰ5 βαϊα οἵ {πεὶγ οοηνεγξίοη ἴο δε! Απά τῆς οἵδες ἀϊβοιϊ- 
[65 δὲ ποῖ γε] εἰϊποσ. 

ΤΈἘς τελβοῦβ ἴοσ σοπλονίηρ 1456. δ6α". 4. 8.10.6 Δῃᾷξ χεραγαΐηρ [6 πὶ ἃ3 ἃ 
ἔγαστηοηῖ οὗ Δηοῖ Σ πδσσαῦνε τὸ ποῖ ςοηνϊ ποΐηρς οἰ ογ, ὙΏΟΥ δῖὸ 895 ἴοϊ- 
ἰονβ. Τῆς ἀεερ δἰθορ οἱ ]οηδ ἰς αἰ συ}: ἰο Ἐχρί δἷη, δηὰ ξἰγδηρεῖν 
ἐμουδῇ ἰἰ ἰς ποὶ 5δἱὰ πδδὶ Τοπδῇ ἀϊά δἵϊεγ ἰῃς σδρίδίη μδὰ ἰοἱὰ ἢΐπι ἴὸ 
ῬΙΔΥ. Μογϑονεοσ, ἰδὲ βίσδηρε αυεϑίίοηβ οὗ (ἢ 5αϊϊοσβ ἰηϑίθαὰ οἵ τῆς 
δίτωρ!ε ἵ,λαι μας ἐξοι ἀομε 7 διὰ (ἢ 51}}} 5ίΥδη ΚΣ σ ΔΏΒΨΟΣ οὗ Τοπδὴ υἱ ἢ 
τῆς οοηϊτδαϊςτίοη οὗ πὶ8 οὐσὰ Εἶρσῃιϊ ἔσοα Ὑδνε 5εοπὶ ἰο ϑοδηχαϊς ἴο 
ϑδονν (δι ΠΕ τὸ εχίσδηθους οἰθπιεηῖβ ἴῃ ἴῃς δίοσυ. 80 Ὦς σοιηονοβ 
γν. δ». 4. 8.10.4 ΚὟ δεα 4150 Ὀεϊοη 9 στὰ ἴἤετὰ Ὀεδσδυϑε ν. ὁ ργεσΌρροβες 
ἴδε ὑπδναιϊηρ ὈΓΑγοΓ οὗ (ἢ 841|1Ὁγβϑ; δηἀ οπς οὗ (6 ἀου]εῖβ ἴῃ ν. 4 ζοεβ 
ἢ (ἤδη ἰοο: ν. 4544 δεςδυβς Ὑδθνο ἰβ (ἢ δυίδπον οἵ [ῃς βίοστη δοοοχέ- 
ἷηγ ἴο ν. β. 80 νυν. 454 δα τὸ ἴδ κεὴ 1} (ἢς οἱμοῖ ᾿Ἰηϑεγίοηβ. Αμρδίη 
ϑοδηχας ἐτἰε8 ἰο ἐογ γ ἴδεβς ἀγχυϊηθηῖς ὈῪ ἰἰησυϊςτς αἰ ετεηςος, ἴῃς 
νν.35. β΄ ;);ὲς ΠῸῺΝ δυῖ ν. Ὁ Π)ηρῦ; ν.42β. υοὲ59 ΨΌ ὃδυϊ ν. 454 πγν.--Ἰὴ 

Τορατὰ ἰο “γὸ ποῖς δαὶ ἰδς νεγὸ 5 υϑοὰ ἴῃ ν. 1: ὉῪ ἴῃς ΟἿΟΣ ἡδιτδνεϊ 
Βοβίά65, πνὸ ἰ8 (6 πιὶπὰ, τ Ὦ116 ΨΌ 18 υϑεα Βετῖε οὗ ἴῃς σασίηρ οἵ (ἃς 
ψγαν65 ςϑυβοα Ὁ ἴῃς πίη. Π)ὴΡΌ ἷ8 ποὶ [86 88π|6 85 ἼὩΝ, Ὀυϊ τηδδης 
ἐδε ἰσισεν ἀεοξ ἀπὰ 5 υϑεὰ πιοβὶ δρργοργίδίεϊγ. 80 (δὲς ᾿ἰησυϊςις ἀγσυ- 

τηδηΐ 5 16. [5 ἰσυς, δοννονεσ, ἰμδι Τοηδῇ αἰ ΡγΟΌΔΌΪΥ ποῖ ὑσδῪ δὲ 
ἰ(ἢς οαρίδἰπ’ 5 τεαυεβί. Βυΐ ψἘΥ [δἷ5 βου] Ὀτὶπς δῃ εἰεπιδηΐ οὗ ἰμηοοῦ- 
ατυΐ ἰηίο ἰἢς παγγδῖϊνε ἰ5 αἰ βου ἰο 866, δηα βύσγεὶ Υ ϑο μη} 1᾽5 τοςοῦ- 
βίσῃςοη οὗ ἴῃ οΟΥΠΕΣ παιγδῖνε δἱ [18 ροὶπιὶ 15 ἰδηςϊξυ!. Αρπαΐη ἱϊ ἰ8 
ἴπις {μὲ τῇς αὐεϑίίοηβ οἱ [πε 88 |1Ὁγβ ἂγὸ ποῖ ἴῃς αυδοίοηβ τὰ 5ῃου]Ἱὰ 
Ὧδνς δϑἰκοά, Ὀυὶ (ΒΟΥ ἄτα ποῖ 50 ἱηποοηρτυουβ ἴο ἴ6 ηδτταῖΐννε [δὶ [ΠΕ 

οδηποὶῖ ὃς μᾶτί οὗ ἰῖϊ. οπΔ ἢ 5 ΔηβνοΣ 18 ὈΓΟΔΟΌΪΝ ηοϊ ῥγεβογνοα ἴῃ ἰϊς 
οτὶρίηδὶ ἔογτ, δυΐϊ ἴξ ἔοστηβ 50 ἰηίοσταὶ ἃ μαζί οὗ {πὸ βίοσυ ἴδ νσὲ πιὶος 

ϑοι οἰ ϊης ἰῃ (6 5.ΟΥΥ 845 οοηπείσυοςίδα ὈΥ Θομπιίάῖ. Ηἰπδ οπικῖί5 {τὰ 
οἴδοῖβ) ων ἀξ μαὰ ἰοἰὰ ἐδξηε ἴῃ ν. 16, Βυΐ (πδη δον οουἱὰ ἰῃς Ξαἰϊοτα 

Κηον ἰπδὶ ἢς νὰ3 βδείηρσ ἴσοι Ὑδσεῃ Τα ἰοί οουἹὰ ποῖ ἰεἰϊ 16 τ 
ἰδὲ ἰὶ νὰ8 γαλινεᾷ ὯοΟ 88 ρυγϑουΐης ]οηδἢ, δηὰ δὲ Ὠἰπιϑοῖξ δὰ ποῖ 

τοϊὰ τε δηγιμίηρ δἱ α]}ϊ.. Ὁοδβ ϑομτη αὶ (Ὠἰηκ ἰμδι ἴῃς 5Ξαὶϊοσβ πτεσὸ 
Ηδεῦτον ἢ οὐ ἴδ {πεν δὰ τεςοριηίϊβεὰ Τοηδἢ 88 ἃ Ηοῦσοεσ  Απά οὄνεη 
(ἤδη, ταϊσῃί ἣς ποῖ ανς οδεηάοα δηοίμποσ ἀοἰτνν 

Βυάάε τοίεγβ ἴο ΘΠ} 4{᾽8 6558} γαῖθοῦ ἔν Ο ΓΑ ΌΪΥ, δη ἃ ΔΡΡΟΔΓΒ 
ἴο ἄΡΡσγονδ ἴῃς ἜὌχοίβίοη οἵ βαββϑᾶρϑβ ΨὨ]οἢ ἢ6 τεραγάϑ, ψ ἢ ΘοΒπλίαϊ, 
85 Δα αἰ ἰοη5 ἄυς ἰο (ΒΞ ἀδδῖτε ἴο δι ρ 5156 ἴῃς οαἰγίηρ εἰοτηοηΐ οὗ 
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186 βίου. ΗδἬδ 584γγ8, “Οὕυυἴοὺυ Μ|}} δηὰ [δὶ [86 5.ΟΥὟΎ τυη8 ΙΏΟΓΟ 
βϑηοοίδ ν δηὰ δυο γ; τ είδογ 81} β[υτ Ὀ] ἰὴ Ὀ]οςΚ5 ἀτὲ γεπηονθὰ 
ὉΥ ἰΐ 4150 ἴὴ οἰ. 4 τϑιυγδὶη8 Δ ὀρεῆ αυεϑίίοη.᾽ Ὁπίοτγιυπαίεϊγ, Βυ. 
δἰνεβ ηο ἀφί8115. [Ι͂ἢ 15 δγιοῦ ἀσγίϊοὶα ἰη ..Ε. ἢ βϑυσρεβίςα ἴῃ τοραγὰ 

ἴο οἰ. 4 ἴο οὔγὶξ νν. “δ δηά ἰη ν. δ απὰ Υγαλιυεῖ; ογάεγοα α 5οογοῖ:- 
ἐπ εαεὶ εὐἱμά. Ἠξς 4150 ἰγαηβροβϑὰ ἱβεσγε εἶ (υἱτ ΥΥΚ].) αἴΐοσ τὸ, 
οπιἰτιοὰ 1398. 100 δΔῃᾷ τεδὰ ἴῃ θα (ἢ ΚΟΒΙεῦ) “πὰ ἔτοπι τῃς 
Ῥγδβθηςα οὗ Ὑδῆνε;.... 7 αι βεεῖμρ,᾽"") οὐ Βὲ πουϊὰ ἰηϑοσὶ δἵζεσ 

ν." απά 1 απ Πεεὶπρ ὕζγοηι ΗΠ ὶς ῥγέδεμσε. Ἠδ νὰ8 πο] "θα ἴο οπῖϊ 
45 αἷϑο. Οχ ἴδ ἰτδηβροβίξοη οἵ ᾿ἷ 566 ἀῦονθ. Β.᾽5 οπηϊββίοῃ οἵ 
45 566 118 ἰο Ὀ6 ἄτι ἰο ἢΐβ8 υηάδοτβίδηδίηρ οὗ ἰδ ψἱηὰ 45 1Π6 ἀφοηΐ 
οἱ ψὶτπογίηρ ἴῃς Ρρἰδηξ. Βυϊΐ (ἢ]5 15 ηοΐ (ἢ 6 Δι ΠΟΥ 5 ἰηἰοπίίοη. 8568 

Το. Τα οτηϊββίοη οἱ 4 5 ῥ᾽ διιβίθ]ς, θυ ποῖ Δ᾽ βο] υ1 6} } ΠθΟΘ8- 

ΒΔΙΥ; ἰδαῖ οὗ (ῃς τ ΒοΪα οἱ 45 85 γψ6}] ἃ5 οἵ 435 15, βοννενϑῖ, ὑποϑ] δὰ 
ἴοτ. 866 οὐοπῖ. 1 ῇ δά δἰγεδαν ροηογα! Υ ὈΘοη τοοορηβοα 83 
ΒΕ ΟΠ ἄδΙΥ, πὰ ἴῃς οπποηἀδίίοη ἴῃ 15 ἃ5 Μ}6}} 85 1ῃ 6 οπηίϑϑίοη οὗ 
τ ΠΟ 8. ἱηνοϊνθά ἴῃ ἰξ ἅτε τηοβϑὲ ρσόρδθὶθ. ὙνΒείμον Βα. 
σου ομΐξ ΠΟῪ τόσα (Π8η ἴῃ ... 15 ποῖ Ἄσεγίαϊη, (ΠουρὮ ἢΪ5 ρεῆ- 

ΕΓ] βίἰαίεηθηΐβ ἰῃ ἢἷ8 Οεεολίομίε ἀον αἰ ισόγὰδολδη Γι εγαίμ δηὰ 
ἴη ἢἷ5 Ῥγορἠείίδομες διμ μηι Ἰελ οἠς ἴο βιϑρεςί [ξ. 
Το ἱπηίογοϑίηρ, ᾿ουρἢ ὑποοηνίηοσίηρ αἰζεπηρίβ ἴο αἰβοηϊδηρὶα 

τῆς Κηοῖβ ὈΥ Π16Δ}8 οὗ πηεί Γ᾽ 08} ΟΠ Εἰς Ἶ8Π| ΤΕΓῈ δα ὈΥ ϑίθνεγβ δηά 
Ετοϊ. ϑ΄δνοσβ (1905) τεραγάϑ (ῃ6 βϑίοσυ 88 ἃ ὕῃ10 (Ἔχοορὶ ἴῃς 

ῥβδϊπὰ ἰη οἢ. 2), δη ἃ τοπΊον 8 ΟὨΪΥ ἃ 6 ρίοβϑθϑ Ψῃϊοἢ πόσα δά ἀεὰ, 
8ἃ8 ἢς (Π]ηΚ58, ἰο ΘΙ Ρἢδ5156 ἴῃς τοϊϊρίουβ οἱοηθηΐ οἱ [86 βίογυ: 
ἴῃ Ὁ με Οοά οἵ μιφαυεη, τοῖο μας ν»ιαάε {6 5εα απ [1:6 ἀγγ ἰαπά; 
2 απὰ ἰεἰ ἐδοης ἑμγη δαοῖ; οη6, εἴς.; ἴῃ 4ὮὉ 70γ1 ἔποιυ, εἴς.; ἴῃ 45 ἐπ 
Οοά (αἴϊεν δεϊϊευεά); 452 απά Με ῥγαγοά ἰο Υ᾽αὐηυεῖι, ϑἰγαλϊατῖν 22, Δῃ 
οαϊοτῖδὶ ἰγαηϑ(οη νοσϑα ἔοσ [6 ἱη!οΓροϊαίϊθα ρβαϊὶ. Ηδ οχαΐίβ 
4190 φὉ Βυϊ ἴογ οἴπεοῖ δηὰ τῆοσγε β88ιἰϑἰδοίογυ ΓεΆ 30 ῃ8. 
ΝΥ [86 δυΐδοῦ Ὠϊπη561{ βῃου! ἃ ποί θὲ γεβϑροηβι0]}]6 ἴοτ {18 τα- 

᾿ἰσίουϑ εἰεμμθηΐ 5 αἰ σι] ἴο 5866. ΕῸΣ ΒΌΓΕΙΥ [ἰ 15 ποῖ ουΐ οὗ πε 
πὶ ἰἢς τοϑὲ οὗ (Ὡς θοοκΚ! ϑομιιϊάϊξ οὔλτ5 Θη ΓΕ αἰβεγοηΐ ρΡ48- 
86.565 ἔγοπὶ (6 5Θ41η6 τηοῖϊΐνΕ. ΤῊΘ τοί Π08] ἀρυτηθηΐ σΔῃ ὨΑΓΑΪΥ 
8:81 66 ἴῃ ἃ 5[ΟΥἹ ᾿Κα Τοηδ, ψ ὩΣΟἢ 85 σοί ΪῪ ποΐ ἰη ΘΠ ΟΠ 4}}ν 

τ 6 ἴῃ β:Πςὶ τ ΘΊΓΙΟΔ] ἴοση. Νεοοῦ ΜΈ (1794) δπὰ Εἰοῆ- 

Βοῖῃ (1819) ψῆὴο ῥηηϊοα (ἢ6 ὈΟΟΙ 88 ΡοΘΙΓΥ, μοσ δῖεν. δηά Ετρί 
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ΔΡΡΘΑΓΣ ἴο της ἴο αν ργονϑὰ (Πδἱ γγχὰ ἤδνα δηγίῃίηρ οἶϑα θυΐ Ὀεδυ- 
ΟἿ] ργοβϑα ἰῃ ἴ[Ὡ6 Ὀοοῖ (ἴ[86 Ρβ841]πὶ οὗ οουϊβα Ἔχοθρίθα). Αμπά 

[δουφχῇ ἴΠ6Γ6 τυ Ὀδ οογίδιη τηθδϑισγοα οδάθησεβ ἴῃ 18 βοηίθηςοϑ, 

[ΠΕΥ ἃζὲ υῃϊηϊοηοηΔ), δηα ἀενίϑιοη 5 ἔγοσα (ἢ 6 τοίσὶς γορυ α 
ΔῈ ἴο 6 οχρϑεϊδα ἰη γγίηηῖς ῥγοϑα. [1 15 ποὶ ψ]δοῦῖ 5ἰρη18- 

οδηςε ἰδαΐ δον. δηα Ετθι αἰ ογ ἴῃ {Π εἰ γ τρεῖς ἀιτδηρειηεηῖ. δ16ν. 
Ὀε ΐονεβ μδὶ [6 ὈοΟΙκΚ ἰ8 οοτηροββα οὗ βϑιῃοοί [1η658 οὗ βϑενδὴ δεδίβ 

δδοῦ ἰπγουρδοιί. ΕΥθὶ τ ηΚ5 1 τγὰ8 ᾿τ θη ῬΑΓΙΥ ἴῃ 11η65 οὗ 

ϑανθη δοδίβ δδοῦ, ΡΑΙΕΥ ἰη [1η65 οὗ Δ] ογηδίοὶυ ἴἤγοα δηὰ εἰχ θεϑίβ 
ΘΔ ἢ. 

Ετθϊ (1907) δοοορίβ ὟΚΙ.᾽5 γοαιτδηρειηθηΐ οὗ (ἢς ογάϑγ οἱ ἴῃς 

ἰοχί δπὰ ἢΐβ8 ἰῃβογίίοη ἴῃ 4ἦ, υΐϊ ς αἰδεί συ θη ἵνὸ αἰογοης 

ϑΟΌΓΟΘϑ (Ἔχοϊυϑίνε οἱ [Π6 ρΡ541π| ἴῃ οἷ. 2). 

(1). 11-45α. ὅδα. Β. 6 [ἸΟΠΔ 5 ὉΠΑΥΑΙ ΠΣ ὈΓΔΥΟΙ ΟΥ τοίυβα! ἰὸ ὈΥΑΥ 885 
Ὀδδη Ομ 66] 1. 196. δια. 9. 6. .. [7]10Πη88} 158 (πὴ [σον ονεγθοδγὰ δηά 

ἴῃς 5ίοσῃιχ δδίς5]) 15 215. 3 386 4Ὅ26 γχ8.10 411-84. 6 (ςχοορί ἐ0 δέ α σΣλαάξε οὐεν ᾿ἰς 
λεαάδ) 1[4ἀἀ: διωώ 7ομπαΐκ τᾶς υενγ αΜ 677] "[Δἀὰ δἱ Ὀερσὶπηΐηρ: ακὰ Υ᾽ αδιυεὰ 
δαΐα]) 16.. 1... (2). τίεβ0. 16. δαβ. . . 11. 12. 16 γι... 220. 4148υ 45... 45 

ϑεαα 

ΒεΞί 68, [στα ἃ’ μἴοβϑοϑβ ἰη 1! (ςοη οὐ Ατεαῦ) 35 (αισαγ ὕγοηε Υ᾽ αδιυελ) 
4 ργεαί (Ὀεΐοτεα τοΐνἦ) " (ἐλ ροαά) " (τὲ Οοὐ οἵ δεαυεη) ν)}0 (7ογ ἰδοω, Ο 
γαλδιυεῖ, εἴς.) 38 ((ο Υαδλιυε) 4". 1 (απά δεαςί, σαξε απ τἧδεῤ)ὴ 8 (παπ 

απὰ δεαςι) " (ἐλαὲ τοὲ ῥεγί δ᾽ πο) 43 (ἰοηρ- Ξὠὔεγίηρ απὰ οὗ ξγεαί ροοάπε:5) 5 
(Ψαλιυεδ) ὃν ([γ Ἧ ἐξ δεῤίεγ, εἴς.) 5 (λα! «μαάε περὶ δὲ οὐεν δὲς κεασδ) 11 

(λας ργεαΐ εἶ γ}) 1:0 (απὰ ν»εμοΐ οαξ}6). 

Ετρὶ Βε ονοβ τὶ ὈοΪΏΌ ϑουγοεβ ψεγα τι το ἴῃ ταοῖσο: [6 ἢγϑί 
ΒΟΌΓΟΘ, ἃ8 γ3)1ἷΟδλξϑ 841ἃ Ὀοΐοτζοα, ἴῃ ᾿ἰπ 658 οὗ ϑανθὴ δδίβ δδοὺ, ἴῃ 6 βθοοπὰ 

ἴῃ 11π658 οἱ δἰϊοσγηδίοὶυ ἴσα δηα οἰχ Ὀθδῖβ εδοῆῇ. Ηε τγτοραγάϑβ ἰἢς 

ἴνο 5οΌΓΟΘΒβ ἃ5 ρᾶγίβ οὗ ἃ 50-ο δ] δὰ Ζιυνεῤῤγοῤῥείεηδμεν διὰ ἃ Ὠγεῖ- 

ῥγορἠείεηδιοι ΜὨϊοὮ οοηίαἰηδα [ἢς 5ἴοτγίεβ οἱ ΕΠ) 8 ἢ δηα Τοηδῇ; 

δηά ΕἸ) 8, ΕΠ15η8 δηὰ Τοηδῃ γεβροςονεϊγυ. Ης δάάιιοεβ πο ἃτρι- 
τηθηΐ5 Ἔχοθρὶ Π6 ποῖσε. Ηἰ5 τηοίῃοά 18 ἀγ ΓΑΓΥ δηὰ ἢἰβ ἀϊνὶβίοη 
ὈΠίοηδθΪ6. δίδν. δυτῖνοϑ δἰ Δῃ θη γεὶν αἰ βογοηΐ οοποϊυβίοη ΌΥ ἴῃς 
0.56 οὗ [Π6 ΤηρίΤα 88 ἃ [ΠΟΓΔΤῪ ΟΠ ΘΓ Οη. 

ΤἼς πλοβῖ τοοθηΐ οοη  υτϊτίοη 18 ΟΥ (6 Ἐοτϊηδη Οδίποϊὶς 8] 8 Γ 

ἘΙΟΒΘΙΟΓ (1911), Ἧο ἰ8 στεδῖὶν ἰηθυοηςοα ὈΥ̓͂ ἰδ Ργοάἀδοθββουβ, 68- 

ΡΘοΠγ ὈγΥ Βόμπιγο, ν οβα συτγίοβ 65, Ὠουγενεσ, ἢ6 ἀο65 ποῖ Γορτο- 
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ἄυοο. Ἠδς θεῖον [Παΐ [Π6 ὈοΟΚ 8 ψοσοα ονοῦ βθνογδὶ {ΠΠ|68, 

οηδ οὗ [ἢ τον βειβ δά ἀθαὰ Ὄὄχρ δηδίοσυ πηδίουδὶ, Δηοῖ ο ρίοβϑαβ. 
ΤΏεθ6 δά άϊθοηβ ἀζὲ τ' (ἐπ 5οη; οἵ Αηη μα) 448. 888. Ὁ ἄτοτῃ σπά 
εὐΐέμοο ἀοεεί ἐμοῖς οονηθ οᾺ) Ὁ (ἴῃ "ὁ δα τοδὰβ σι ἢ (ὦ 1 αν» ἃ 567- 
ναμ οὐ γαληυεῖ!) 15. .1Ὁ0. 15. 1... 16.2.8 (εχοερί σμὰ ἦς Ξταἱά) “ δ δ, 
450. 70 (ἔσγοσα ἐΐδν ηεμδὶ ποί ζεοά οὐ) δ- ἢ 41“3. δ». δὲ (1ὸ ἀοἰένεν κἶρι 
γονι μὲς ἀϊεῤῥίφασωγε) " (οη ἀσοομηί οἵ ἰζ6 νἱοίμμ δ) τον, 

ἘΠ65. ρίνεβ, 85 ἃ γΪΘ, ΠΟ ΓΟΆ9ΟΠ8 ἴοσ ἢΪ5 οὔ] ββϑίοηϑ, ρου ρ5 Ὀ6- 

οδ86 τηοβί οὗ Ποῖ ἢδα ὕδδη ργοροβϑα ὈΥ οἴμθιϑ. Ηἰ5 πηοϑί ποῖΐθ- 

ΜΟΓΙΏΥ Ροΐηῖ5 ἃγα ρου Δ 05 Ὠἷ5 νίαν οὗ οἢ. 2, οὐ ΜΏΪΟ 566 Ῥείονν, 
δηά ἢἷβ οπββίοη οὗ τ ψἱἢ 115 σταρῃίς, ἸπΙΕΓΕΒΠΠΡ. ἀεῖαὶ!. Βιυὶΐ 

Βοίἢ ἃγε δχοθθαϊηρὴν ΠΏΡΓΟΌΔΡΪΘ. 

ΤὨα56 στηδη]]ο]4 αἰ ογοηΐ δἰοπρίβ, ηοΐ ἃ βίηρία οης οὗ ψηἱςἢ 15 

οοηνϊποίης, βϑῆον [δὲ [ἤ6Ι6 ἀγα οογίδίη αἰ ΒΠς}{165 ἴῃ (Π6 ἰεχὶ οὗ 

ΟἿΣ Ῥοοῖκς ΜΈ τηυβῖ ΡῈ δοοουηΐξα ἴογ. Βυΐ [ΠΟῪ τηιϑὲ ποῖ 6 

τηδρηΐϊποά. ὙΏΟΘΓΙΕ 816 γοδὶ αἰ βη σι {165, 6. σ., ἰῃ τὖ 5 χ,ἢ 45, Ὀὰϊ (δ6 
ΓΟ αΪ65 ἡδοραδα ἃγα 5]1Ρῃϊ, δῃα 4}} ἰῃθοτίθβ [δι νοῦ 1 Θανογαὶ 
ΒΟΊΓΟΘΒ, ΟΥἹὨ ὙΠ ΠΊΔΉΥ ἰΥδηΒΡΟΒΙ ΠΟ 5, ἀγα ἴοο σι] βςοῖα!] ἴο Ὀ6 {π|6. 

Τῆς τοϑ]ῖ οὗ οὐγ βϑύγνευ οὗ ἴμ 656 Ῥγοροββϑὶβ δηὰ οὗ ουὖγ ἀεἰδι θα 

Θχοραϑ15 ἴῃ [6 ΟΟΙΠΘΠΔΓΥ 5 {παὶ [6 ὈΟΟΚ 18 ἃ υηἱϊΐγ, ψ ἢ τῃς 
Ἔχοθρίίοη οἵ (ἢ ῥβαὶπὶ (25. Ἐπρὶ. 5.5), δηά μδὲ {Πθγα δια βανϑσδὶ 
εἰοββ65, ἰη τὴ (Ταγεμίδι), ὅδ (οπ τυλοδε ἀσοομρ ἦας ἐλιῖ5 σοι ἰο 
μ5), ὯῬ (ἀπε ἴο ἃ τηϊβίδκεη γεδάϊπρ ἴῃ τῇ Ὡς 18 ἴο Ὀ6 διπθη 66), 
45 (αμά ὑδαςί5) αὉ (ἀπε ἴο ἃ τηϊβίδκοη τοδάϊηρ ἰῃ 3. ψνὨϊοἢ 15 ἴο Ὀ6 
οοττοοϊοα δοοοσαάϊηρ ἴο (ὦ). 

δό6. ΤῊΕ ΡΘΑΙΜΊΝ ΓΟΗΑΡΤΕᾺΒ 42. 

7 15 ἃ ρβ8}1ὰ οὗ {Πδη κϑρίνίης ἰοῦ ΠΕΡ σεοεϊνοα ἴῃ γτοδὶ ἀδηροσ, 

ποῖ ἃ ΡΓΔΥΕΓ ἴογ Πεοὶρ ἰπ (ἢ τη]8[ οἱ ἄδηρεσ. Τῆδ ἀδηγογ 18 ραϑβῖ, 

16 ρϑβδ] πηϊϑὶ 18 βαίβ. ὅ0 [815 σδηποῖ θὲ ἴῃ6 ργυϑῦ ψῃϊοῃ [οπδῇῃ 

ν»ταγοά, οὐ ψ ῃ]οἢ [86 δυῖπογ οὗ ἴΠ6 βίοσυ σψου]ὰ ὃδνα ρῥυΐ ἱπίο [ο- 
ΠΔ4} 58 τπιουῖῃ, ΨΏ16 ἢ γγ88 ἰηϑίἀθ (6 ἤϑῃ, ἴογ 1 ἀο65 ηοὶΐ Εἴ ᾿πῖο 

ἴῃ 5ἰ[ιδιίοα. Ενεη ἱπουφὴ [6 Η5}} ννᾶβ ἔγοπι ἴῃς νεῖν ἢτϑβί Υδῃ- 
6} 5 ̓πϑιίγυπιοηΐ οὗ ἀ6] Ινογᾶησα ἴο {Π6 Πδγγαῖοσ, 580 ἰἢδΐ τομὴ [8 

Ροϊπί οἱ νἱενν ]ομδἢ νὰ8 588[6 ἃ8 ϑοοῇ 8ἃ5 6 δα Ὀδοη 5 8] ον α, 
Π6 πονῇ ογα ἱπάϊςδία8 (μδὶ 58 6 ἰῃουρῇϊ 50 ἴοο, δηα {15 15. σοῖ- 
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ἰδ ΠΥ ποί 5611-ονϊάεηῖ. Τὸ δὲ 5] ον ὈΥ 4 ἤβἢ 18 υϑυδ!ν ποῖ 

[ἢ6 58Π|6 ἃ8 ἰο Ὀ6 βανθὰ! Οὐ δυῖδογ 15 ἴοο σοοά ἃ πϑζτζδίογ ἴο 

οὔ ἃ Ροϊπί πὰ (15. 
ΤΏΘ ρβδἰπὶ ψου]ὰ δὲ Ὀοίϊοτ 0 1 10] ονγοὰ δ᾽. ὙΒοτα ἃ ργαγοσ οὗ 

{8δηκϑερίνίης Δπα ργαῖβε 8 ἰὴ ρίαοθσ. ἴῖῃ νἱοὸν οὗ [ῃς ΙΏΔΩΥ͂ ἴΓΔ}5- 
Ῥοβι οῃϑ8, δος ἀθηΐδὶ οὐ οἰδεγνβε, τ ]ς ἢ δάνα οσσυστοά ἴη (6 ΟἿ᾽, 
ἰοχί, ᾿ξ 15 ποῖ ἱτηρτόοῦδθῖα [μδὲ [ἢ Ρ541π| ἢ88 Ὀθθη αἰϊβρίαςε. Απὰ 
ἱηάερά ν. 3 δπὰ ν. ὁ γκὸ ψ6}} ἰοχείμεσ, δηὰ {86 Ρ581πὶ 10]]1ονν8 πδίι- 
ΓΑΙ Ϊγ, Αμπᾶ “ομπαΐ ῥγαγοά ἰο γαλιυεῖ; μἷς Οοὐ ομὲ οἵ δε δεῖν οἵ 

ἐὴη:6 βεη. Αμά Υαληινεῖ τῤοῖξ ἰο ἐμὲ βεῖ αμά τ ἰἔγεὶυ τὸ ϑομαλ 
οπ {πὲ ἀγν ἰαμά. Τῆεμ “ομαλ [Χομαΐ ταυϑὲ θὲ ΞῈΡρ 166] ταί, 
Οι οὗὨἉ τῖΉν σπρμίεἢ 1 οαἰϊεά ἰο Υαλιυεῖι, εἴς. 

ΘΌςἢ ἃ (γϑηβροϑι ἤοῃ 15 μοὶ ἀἰβιου, δηα [86 αἰθρίδοοτηδηΐ ΤΑΥ͂ 
6 5|ΠΊΡῚΥ δοοίἀεηία]. Βυϊ ὄνθὴ (ἤθη ἰξ σδπποίὶ ὃς τηδἰπἰαὶηοα 

(Παἱ [86 Ρ541π| γγἃ8 οοτηροβδὰ Υ (ἢς δυῖΐποσ οἵ ἴῃε βίοσγγ᾽γ. 1ὴΉ11 μβδὰ 
Ὀδθῃ οοσῃροβϑά ἈΥ͂ ῃΐτα, ἢς σου ἢανα διιοα ἰξ ποσὰ οἰ βου ἰηΐο 
(ἢ 5ἰ[᾿Δ΄οη. ΑΒ 15, 1 ἀο68 ποῖ δΐ νϑῦγ γν6}}. [{ ἀοαϑ8 ποῖ ᾿ηθῃ- 
ἔοη [ἢ Η5ἢ, ΠΟΙ Βρεᾶκ οἱ [ὁπ δ}}}8 ρεηϊΐδεηςε, θυΐ αυϊξα σοησγα!]ν οὗ 
(86 ΕΧΡΕΓΘΠΟ(Ε68 οἵ ἃ ἀτονηΐηρ τη, ἢο β8θοπηθα ἀοοπγοδὰ ἰο ἀεδίς 

δηὰ ν88 γαῖ ψΟηἀογΥ βανοὰ ΡΥ Ὑδηνοἢ ἀροὴ Βοτὶ ἢς δὰ 
οδ]]οὰ ἔοσ Βεῖὶρ. Οπδ σηΐρδϊ {ὺΥ̓ ἴο ἐχρ δίῃ [ἢ ποη-τηρη!Ἕοη οὗ (ἢ 6 
Β8ἢ ὈΥ [6 5ἰῃρετ᾽β ἱρῃογίηρ οὗ (ἢ ἱπβίσυμηθης ἰῃ 15 ἰΠ δ Κ8 ἴο ἴῃ 6 
δυῖδοσ οἱ δἷβ ἀοἰἑνεγαηοθ. Απά οπδ ταϊρῃϊ 5840 (δὶ ἰἢς β5ἢ ἀϊάὰ 

ῃοΐ 5661} 80 τηρογίδηϊ ἴο [6 ὙτὶζοΓ 85 1 4068 ἴο υ8. Βυΐῖ ΨΥ ἀοο5 
6 ἀοβοσῖθα 80 τσ ηυτεὶγ (ἢ 5ἰηκίηρ ἀονῃ ἴο ἴῃς τοοῖβ οἵ {Π6 τηουη- 
ἰδ 58 8δη4 [86 ψΓΑρΡίηρ οὗ 568- τ ϑθ 5 ἀγουηα [Πς 5ἰηροτ᾿β μεδά, δηὰ 
ΒΔΥ ποίην δἱ ἃ1]] οὗ (6 τιϊσασυϊουβ ἀοἰἑνεσδησς Ὁγ ἔπε β5ῃη 0  Ὠ1ὰ 
ἴῃς Ἰαἰίεγ Ὄχρετθηςθ ἐργο58 ἢΐπ 50 "πὲ 88 1 ποῖ τηοβί ὁχ- 
ἰγδοσϊηασυ ὃ Οηδ τηΐρῃϊ ]5ο, δβϑρθοὶδ!}ν ἢ 6 ῥβ8δ]πὶ 18 μἱδοδοά 

αἰΐεςν. ὁ (Επηρ]. ν. 1), ΕΥ ἴο Ἔχρ! δίῃ (ἢ Ιδοκ οὗ τοέδγεηςε ἴο [οῃ 8} 8 
τοροϑηΐίδηοε ὈΥ ἀϑϑυσηηρ [δἰ ἢ15 ρΡοεπίΐδηος νγ858 νοϊοθά ἴῃ [6 ὈΓΑΥ͂ΘΣ 
ΜΏΙΟἢ Πα τηδά6 δοοογάϊηρς ἴο ν. ὅ δηὰ 85 ἃ γϑβϑυὶ οἵ ψῇῃϊος ΥὙδηνοὶ 

βανοὰ πη, δηὰ (δὲ δΪ8. Ὀχοχηΐθα ἴο ΟΟΘΥ Ὑδῆν ἢ 5 σομητηδηά, 1 

βᾶνθά, νγ88 ἜἘχργεββϑά ἴῃ ν. ᾽ὅ, Βυϊ δίζεγ 8]} 15 88:4 {πῃ οδῃ δ Ξαἱά 
ἴογ ἴΠε δίης6858 οὗ [6 Ρ581π|, ἰΐ 5[}}} ἀο65 ηοΐ ϑθεῖ ἴο ὃ6 ἴῃς Κἰηὰ οἵ 

ῥὈϑδὶτὰ ψὨϊοὮ οὐἵγ δυΐδοσ πνου]ὰ πᾶνς οοπιροβοα ἴοτγ [818 ραγίϊουϊαν 
βἰυδὔοῃ. 
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Ἴνο Ροββὶ Ὁ 1168 ρσοϑεηὶ ἐμ απλϑοῖνεβ δἱ (15 ροίηὶ. ΕΠΠΟΥ [Π6 
δυῖθοῦ βεϊθοϊοα 115 ῥ8αὶ πη, Ψ Ὦ]ΟΣ βεοιηθὰ ἴο Ὠΐτι ἴΠ6 τηοβὲ ἀρρτο- 
Ρτίδίς ἢ6 οουἹἱὰ Βπά, ἀηὰ ἰηϑετγίθα 1ὶ αἰζεγ ν. “ἢ (οἷσῦἢ οὗ ἃ τεδᾶδγ 
ἰηϑεσίεα 1. 11 ἴῃς Ἰδοῦ νιον 15 δάορίεα, γα ΣΔΥ Εἰ ΠΟΥ δ ϑϑυτης 

(δαὶ (ἢ ἱπίεΙροϊδίοσ πλϑϑθά [ἢ 6 ΡΓΑΥΟΡ σείογγαα ἰο ἴῃ ν. 3 δηά ρυΐϊ 
ἰϊ Ῥυγροβοὶυ ἷζε ν. . Τὸ δἰπὶ (ἢ 5} νᾶ8 (6 δροηΐ οὗ ἀο]ϊνει- 
8ης8 τοι [6 νΕΓΥ Ῥερὶπηΐηρ, δηὰά ἢς Ρε]ονεα ἐμαὶ Τομ δῇ οοὐ]ά 

ῬΓΔΥ (815 ρ8811 οὗ [πδηκϑρίνίηρς ὄνθὴ ἴῃ (ῃς6 ὈΕΙῪ οἱ ἰῃς 5}. ΟΥ 
ἍῈ ἸΏΔΥῪΥ 8ϑϑυτη6 (δι ἃ ΓΕΔΟΘΓ Πγ15564 8Δη ΘΟΧΡγαϑβϑίοη οὗ ρταίτἀ6 ΟΠ 

186 ραγί οὗ ]οηδὴ αὐεν Ὦδ δα Ὀδοη 50 τηϊγδου]ουβὶν ἀεἰνεγεὰ δηά 
(τον ὑΡ οἡ ἴδε 5δοσζε (ν. ᾽), δῃ 80 ἢ ἰηβογίθα (ἢ 15 ρβαίτι ἴῃ 
[86 πιατρίη. ὙὙΠδηςε ἰδ 88 ραὶ δἴΐεγ ν. 3 Ἰηϑίοδά οἵ δἵζεσ ν. ᾿, δ5 
δε δά :ηἰεηἀδά. ΤῊΪβ Ἰαϊίοῦ νοῦν ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο 6 οὔ ἴ6 ψΏο]6 
[86 τόσα Ρσοῦ δ 6. 

ἴῃ 8ΔΥ Τ856 ἴδδσα σδῃ 6 πο ἀουδί ἴμδὶ ἢ ψὮο ῥ]δορά [μ6 Ρ881 τὰ 
Βαγα ἱπηιεγργεῖδα ἴΠ6 ρῆγσγαϑοϑ οοηηδοίϊςα τ} ἀτγοννηίηρ ᾿Σἴογα ]ν. 
Βαϊ ἴῃ νίενν οὗ [6 γεχυδηΐ τ156 ἰῃ ΡΟΘΌΥ, οἵ,, ἐ. ρ., ῬΒ. 6ο᾽- ὅ ", οἱ 
ἤσυγαβ οἱ ἀτονγηίηρ ἔοσ ποτα] ἀδῆροσ δηά 1]] 685 1 15 ποΐ ἜΡΕΙΝ 

ἰ8δῖ (Π6 οὐχί] ροεὶ Ἰηἰοηἀ δα {πεῖ ἴο μ6 ἰάθη 1 γα} }γ. Ηδ ΠΊΔΥ 

ᾶνα υϑοὰ {Πεῖ ἤριτγαίνε!γ. 
ΤὨΘ ᾿ΙΓΟΓΆΤΥ οοηηδοϊοηῃ Μ]1} νϑῦουῦϑ ροϑβίεχη!ς Ρ541Π|8 ἀυριι68 

ἴοῦ ἃ ροβίοχ!!ς ἀαῖα οὗἩ ἰῃ6 ρβαϊηβ. Βιυΐ ον δαγὶν οὐ ἢον ἰδΐα 
ἴῃ ἴΠ6 ροϑβίοσχη!ς ρογοά 1 Βεϊοηρθ ψὰ σδηηοῖ (6}]. Τς Ηδῦ. ἰ8 
Ρυζα 8ῃηα ῃοὸ Ασϑπι. ᾿ηθυδηος 18 ΔΡΡαζθηί. 

1 [85 Ἰοης Ὀδδη ποιϊοεά ἰδδι [ἢ ρ8841: σοῃίδὶ 8 ἃ ἡ 6. οὗ ρᾶτα}] 65 
ἴο οΟἴδεῖ ρβ8811|38. 8. 181] 12οἱ ι.56 [ἢ 8816 ΡὨΓΣΑΘΘΟΪΟΡῪ 845 ν. 35; 5. 
4235 γοβδ8 ἜΧΟΥ [ἰἶκο ν. 4Ὁ (αὐ ἐξ) ὀγεαξεγς απὰ ἐδ΄ν δίϊσιυς μκανε ῥαΞ5εά 

ουε 46), Ὀχϊ ἰῃ Ῥ5. 42 [15 15 ρυταῖΐνε, 58. 2133 158 δΔἰπιοβῖ ἴῃ6 584116 
(ἐχοερὶ ομδ ΞΥΠΟΏΥΤΏ) 85 ν. ὅ (7 σαἱά, 1 σπὶ ἀγίνεη οἱ οἵ 426 εἰ ρὲ οὗ ΤῊ 

ἐγ65). Τῆς οοπησοἕοηῃ οὗ 5. 185 605 ὙΠ ν. 45 15 9!) σῃϊ., Ῥ5. 20: (Υα}- 

«εν, Τ κομ παΞὶ ὑγομρσὶ ΜΡ τ, σομὶ ὕγοηι δμεοῦ, 18 αὐυἱΐα 5᾽ μα ϊαν ἴο ν. 7, 

1 ν. " ΟΡ. Ῥ8. 1424 143. (ὐλὲηπ »ν ορίγἧ [Ἰοηδὴ: ςομῆ 2αἱκπἰεἀ τυ μὴν 
Φ|6ὺ); 181 ("67 Ηἰδ ἡξαν τ, υοἱσε ἤγονε Ηἰς δοῖὶγ ἐθηι ῥίς απᾶ Ἠαν ΤΥ 
γα γε εοηξ δέογε Η ἴηι ἰο Η ἐς εαγ5); ς" (ἑπίο ΤῊ δοὶγ ἐδρι 16); ῬΞ. 885 
(ΜΟΥ ἸἯ, ῥγαγὸγ εογμὲ δεέίογε Τεε). Ῥξ, 31} Ὧ858 ἴΠ6 5816 ρῆταβς (εν 

Φ Το εἰπιῖ δῦ σχδηρὶο οἱ ἴῃς ὑγανοσ οὗ Αχζδγδῇ δηὰ οἱ ἴπὸ (ἔγεα πιθα ἰπ ἴδ ἔυτηαοε (Ώη. 332 

8 'νὸῊ] δὲ οὗ ἴδιο ἰῃδογίο ὑγαγοῦ οὗ Ἡδηπδὴ (: 8. αἱ "16) οσ οὗ ἰῆε ϑοὴς οὗ ΗοζΖοεκίδῃ (158. 385-39) 

ΤΏΔΥ ὃς αἰἱεά ἰῃ δυρροτὶ οἱ (ἰ|5. 
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αὐῆο οαγε 7ον ἑάοὶϑ) 858 ν. 9. 18 πὰ Ῥα. 425) (ὐμῇ ἰομὰ εἰπρὶηρ απὰ 

ἐμαη κερὶ υϊηρ). 

ΤΏεβς ᾿᾿τεσα συ σοππεςοηβ, ἢ ἴδ Ἔχοορἕοῃ οὗ ν. “Ὁ τὸῖὐ Ῥς, 423», 8Γδ 
ποὶ 5 ἰὴ σου ἢ ἴο ὑόν τοσε ἴἤδη ἴμδὶ (ἢ δυΐίμοσ ννὰβ βἰεερεα ἴῃ 
(ἢς χε ίουβ ἰδησυᾶρο οὗ ἴπδ ροβίεἊχὶ!ς σου. ΤὨδὶ ἢς 5δουϊὰ 

Βανὲ μογκοὰ {8686 ““αυοϊδιίοηβ᾽᾽ ἰορεῖπογ ἱπίο ἃ ρβδὶπι, ἰδκίπηρ Ποτὰ 
ἔτοτη ἴμεβ8ε νϑῦίοιϑ οἴεσ ρ881π|5, ἀοδβ ηοῖΐ β6εδχ ᾿ἰἰκοὶν, ἔοσ (ἢ ρβδὶτι δδ5 
ὉΠ δηά 8 ᾿οσγίδίη διηουπί οὗ οὐ βίη γ (ς΄. νν. 4. . Το ρῇγαϑεβ 'ἴ 
85 'ἰπ ςοιῃσηοη ὙΠ ΟἿΠΟΙ 5815 Μεῦε (6 ΠΟΙΏΠΊΟΩ ΡὈΙΌΡΕΓΣ οὗ ἴδς 
τεϊ σίουϑ ἰδησυάᾶρε οὗ (ῃς δυῖμοτ᾽β ἀδγ. 

Ϊπ|εν ῥγείαἰίοη οἵ ἐλμε Ῥεαὶνι.--- [Ὡς πιδίη ᾿ἰη65 (δὶ αν Ὀδεπ (οἸοπεά 

ἴη (6 οουΐβε οὗ (Πς ἰἰϑίοτγ οὗ ἰηἰοεγρσγείδιίοη ἀτὲ ἴῃ 686: 
Αςςοτγαϊηρς ἰο (πὲ “ἠεγαὶ ἑμέεν ῥγεία ον ἸΟΩΔῺ 15 τορασάεα 85 δείυδιν 

Ῥγδαγίης (ἷ58 ὑβϑαὶπὶ ψὮ1]6 ἰπ8146 οὗ (ες 5. ΟἾΠοΙΒ ψῆο ἀο ποῖ Ὀεϊϊενε 
ἰπδὶ (ῃ6 ϑἴοσυ μνᾶ ἰηϊεη δα 858 δείυδ] Ὠϊβίογγ, Ὀεϊϊενς (δι (Ὡς δυΐδοτσ οὗ 
(ἢς βίοσυ (ποῖ Τοηδἢ Ὠϊπη56}) σοτμροβοὰ (6 ρβϑδτη δηά τηςδηὶϊ ἰΐ ἴο Ὀς 

ἰδίκεη 11 ΓΔ ΠΥ 845 ἴῃς ὀχργοββίοη οὗ σταίτυἀς οἡ [ῃς ρᾶτί οὗ ἢ΄5 Βετὸ ἔογ 

ἮΪ5 ἀοἸνεγαπος ἔγοῃῃ ἀσοχηίησ. 511 οἴδογβ Ὀε να [δι 1 τνᾶβ ᾿πϑογιεὰ 

(πηοὶ εοτῃροβεἋ) Ὀγ {πε δυίΐποσ οὗ ἴδ 5ίοσυ ψῆο ἰηϊεγρτεῖςα 11 11 ΣΆ} ἴῃ 
δοοογάδηος ὑ1ἢ [6 ΒΙΟΓΥ, ΟΥ ΟΥ̓ ἃ ἰδίοσ γεδάδσ, 0 πλϊϑϑεὰ [86 ᾿γάυογ 
τείοτγεα ἴο ἴῃ ν. 3 δῃὰ βυρρ)ϊεὰ ἰξ ἔγοιω ϑοης οἰ ἐς ἤοηῃ 85 [6 οὔς στηοβῖ 
5.140 [6 ἔος Το} 5 ςοηαϊοη. 

Αςοογαάϊηρ ἴο ἴ86 ἡγωγαίῤίνε ἱμπίεν ῥγείαίέοπ ἴἰῈ6 Ἔχργεβϑίοηβ ἔοσ ἄγονσι- 

πᾳ ᾶἃσε 8}} τῃοίδρῃοῦβ ἔοσ ἀδἰνοσγαηςα ἔσο (Ἶ58 506. ΟΣ τηοτγία] 1116 55. 
Αοοογάϊΐης ἴο (πε σἠερογίοα! ἐμέν ῥγείαἑέοπ ἴῃς ᾿54|π| σείεβ ἴο [ῃ6 

Βδγὶοηΐδη εχ ϊθ. ΤοΟηδὴ ἰ5 (6 βυιροὶ οὗ [5βγαεὶ, ἰῃς ἤβῃ οὗ ἴῃς Βαὺῦ- 
γἱοηΐδη ψοσὶ ἃ ρονγεσ. [5γϑρὶ 18 βἰησίηρ ἴῃ οχὶϊς 185. ῥβδίτη οὗ [Ώδηκο- 

εἰν, ΠΟ Ὦ 15 ΓΟ γ “4 ἡδίοηδὶ ᾿ἰτυγαγ." ἩΗριί. ναγῖεβ ἴῃς δ] ἐρογίςδὶ 
ἱπιεσργείδοη ϑοιδοναί ΌὈΥ ἰδίκίησ ἴῃς ρ58]π 859 ἃ ““βοηρ οὗ ἴδῃς ΌΥ 

Ἰβγαοὶ ἴοσ ἀο νογαηοα ἔτομι ἴΠ6 ϑυτίδη ρεγβεσυοη ὑπάεσ Απίοςδυβ 
ΕΡΙΡΒδῃδβ." 

Ιη σεχασγὰ ἴο 4:6 σομεῤοςοη οἵ ἐπε ῥεαΐνε, Βόδτηθ, το ςοηϑιἄοτβ ἰῃς 

ἐπίγο ὑ581}πῈ 85 ἃ ἰδίες δἰ πο, ἰδ ἶκ68 νν. 4. 7. " δηὰ (ἢ ΡὮΆγχαϑεβ ἐπ ἐδέ 
ἀεαγί ο7 δε 5εα (ν. 4) ἀπὰ ἑμπίο Τῶν δοὶν ἱερεηῤρίε (ν. 3) 85 ἱπίςγροϊβδοηβ. 
Εἰϊε5. τοραγὰβ νν. δ: 7 85 (6 οΥ βίη] ὑσαάγοσ οὗ Τοηδῃ, ἴδε τεϑῖ 85 ἰδίοσ 

δααϊοηβ. Ηδς 5ἰηρὶεβ ουἵ (ῃς τηοβὶ 5ιγἰϊίησ δηὰ οτὶσίηδὶ [ἴπη65 οἵ ἴῃ6 
ῥΡβϑδῖὶπι. Βυὶ ὄνδὴ ἴδ πον ἀο ποῖ δὲ ἴῃς 5ἰϊυδίίοπ δηὰ ςἀπηοῖ ὃς Υ͂ 

1ῃς δυίμοσ οὗ (ἢς βίου, Ἄνθη ἰξ ν, 15 18 ἰσϑηϑίδῖςα σὴ Οὔ 845 ἃ ῥγδγεσ, 
Ο τπόᾶγεεὶ Το ὀνίηρ μῤ, εἰς. ἘΠ65. 845 ροσοεϊνοα (15 δηὰ {165 ἴο δο- 

οουπί ἴος ἰξ ΌὉΥ (δ ἰμθοσῪ πὶ ἴῃς ἀεϑοτὶ ρΡἤοῃ οὗ ν. " ννὰ5 βυρρεβιῖεα ὈγῪ 
ΔΠΟΙΒΟΣ ἔογηι οὗ {86 Ἰοηδῇ Ξἴοσυ ὙΔῖοΣ Μγὰ8 5: ΠΥ ἴο ἴμδὲ οὗ Ῥδυ}}5 

ΒΒ ρντεοῖκ δηά ἴο ἴῃς Βυααϊϑὶ βίοτγ οὗ Μ|ϊανιπάδκα (566 οσομ. οὐ 1). 
Βυὶ (5 5 ρυσε δϑϑυπιρὕοη. 
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δ). ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤΏ ἰοχί 15 γοιη σι ὈΪν ΜΝ 6}] ργοβογνθα, ΟἿΪΥ ἃ ἴεν δ ἀδ Π]Π0ῃ5 

ἅΓ6 προάρά. Τῇῆα ἴεν ρίοϑβθβ οὐ ἀου δ] οῖ5 ἃΓῸ ΘΑ 51} ταοορ]56α. 

Οη {Π6 6 οἵ ἰῃς τηρίχο ἴοὸσ (ἢς ἰοχίι4] δηὰ ᾿ἰοσαγΥ οὐ ἰοἴϑτ οὗ (ἢ 6 

Ὀοοϊκ, 566 ὃ σ. 

δ 8. ΜΟΡΕΕΝ {ΠΠΤΈΒΑΤΌΒΕ. 

(1) Οογηπομίαγίες οη αἰἱΐ {πὲ Μίμπον Ῥγοῤηεί5.---ἘΛΟΏΒοση, 1810; 

Ἐν], “1868 (Επηρ]., 1875); Ηἰἰζὶς, 1862, ΗΖ ρ-ϑιἰείπμον, ἐτ881; 

Ηεπάεγβθοη, 184ς, ᾿1δόο; Ῥιυβου, 186δ:1; ϑοῆερρ, 71862; Καὶ, 

21873 (Επε]., 1880), "1888; νοὴ Οτοὶ, 1888 (Επρ]., 1893), ὅτοοϑ; 
Ἑδτταῦ, τ8ρο; δ Πδυβθη, 1802, ὅτ8ρ8; Οα. Α. δι), 1897-08; 

Νοναοκ, 1808, ἦτιροῃ; Μαγίΐ, τρο3; νὴ Ηοομδοκοῦ, 1τροϑδ; 
ἘΙΘΘΘΙ ΘΓ, ΙΟῚῚ. 

(2) σ᾽ ῥεεοϊαὶ (ονιριοηίαγίες ὁ05..70ηα}!.---Ἐς αυ θη, 1 δγηι Χοηπα 6 

Ργνοῤῥείαε ἐχῥοσμῖ, 1862; Ἠυρῇ Μαγίίη, 71.1.ε Ῥγοῤήῥξί 7ομπαλ, 

1866, 1880; Ρ. ΚΙεϊποτγί, ἰη 1,δηρο᾽5 Βίδεϊιυεγᾷ, τ868 (Εηρ]., 1875), 

2189; Μ. Μ. Καϊ ἰοῦ, Βιδ᾽6 διμάϊες, 11, ΤῊ Βοοκ οὐ .]ομαλι, τ8η8; 
Τ. Τ. Ρεγοόονηθ, ἰη Οαριδγίάρε Βιδίο, τι8η0; Α. Καβμδῃα, ἴῃ ἢἷ5 δὲὃ- 

ἐπα Ηδεὐγαῖσα, τροῦ; 1}. Ἡαϊένυ, Κοομεγεῖες Βιδιίίφμος, ἹΝ, τοοῦ, 

ῬὈΡ. 19ρο-228; Ε. ΚαυίΖεοῃ, δὲς Ηενρε δελν! ἀθ5 Αἰίοη Τοςία- 

ἡποηΐς, 11, ιοιο; Ὁ. Ε. Κεηΐ, διμάεη! ̓ς Οἰά Τεείαριοπῖ, 111, τοῖο. 
(3) Ἡηομποργαρ᾽δ αμὰ ες ῥεοίαί αγίοἶ65.---Ἴ. Ο. Α. ΜΈ ΕΓ, υοπα, εἰπε 

γιογαϊίδοεθε Ἐγφαϊμηρ, ἴὰ Ῥαυ θ᾽ Μεριογαδηϊομ, ΝἹ, τῦ94, ΡΡ. 

142 ῇ. 1.6. Κ. Ναοβδεῖραιὶ, ὕδεν ἀας Βμοῖ; ἀες Αἰίδη Τοσίανηδηίς 

ὍΠΗ ἀογ Απμΐδολν σ60ηπας, ἰῃ ἘΠΟΒΠοτη 5 Αἰ ρεριοῖμε ΒιὶδιἸοίμοῖς Ἃ6Υ 

διδίίδεθεη 1 ογαίμγ, ΓΧ, τῆρο, ΡΡ. 221 7. Ῥ. Ἐπ εα πο ἤβεη, Κγί- 

ἔδεῖιο ζὐϑογείοη ἀογ υϑγεοϊοάσηοηε Αηδὶοἰεη υοη ἄθηι Βμεῖ οηπας, 
πεῦεί εἴπεηι πόμοη Ῥεγομοῖο δον ἀα5εεῖδο, 181], 1841. Ε΄. ΗἱϊιΖὶρ, 

1ὴὲ5 ῬγοῤΠείε 7ο0πας Ογακεὶ δεν Μοαῦ γι δοῖ υἱμαοίγί, τ81:. 

Ε. Ὁ. Βαυτγ, εν Ῥγορλεί «ὕ70πας5, εἰμ αςογγίδοἠ-δαδγίομίδοἑες 5γ,5:- 

δοΐ, ἴῃ ΠΊσΕη᾽5 Ζειδολγ! {47 416 μἸδίογίδολε Τἠοοίορίε, ΙΝ εμε Εοίρε, 

ΙΪ, 1837, ΡΡ. 88-114. (. ΚοΠ]οι, εν Ῥγοῤἠεί,δημα 447 Ἡ οὗ ΕΥ̓ 

(ᾳυοιοα Ὀγ Ἑατταγ, Τὴ6 Μιμον ῬγοῤΠἠεῖδ, Ῥ. 226.). Ὑ΄ Κα. Οεγπης, 

"οπαδ: Α διμάγ ἐπ "ειυϊσῖ; Εοίξκίογε απὰ ΚεΙρίομ, Ταροοὶ. Κευίΐειυ, 
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1ΥῚΤΙῚ, 1877, ΡΡ. 211-210; ἅγίϊο]α 7ομαῖλ, ἴῃ ΕΒ., ΤΙ|, τροῖ; Ογηΐσα 

Βέδίϊεα, 11, τοο3, ΡΡ. 1ςο-1ς2. Κὶ. ΚοΙΪογ, Τὴε Ογρίπαὶ Εον οὗ 
με Βοοῖ οἵ .οπαΐ, Ταεοὶ. Κευΐξιυ, τ879, ῬΡ. 129 ῆ. (. Η. Ἡ. 

νηρῶι, Βὲδίίεαὶ Ε55αγ5, 1886, ΡΡ. 34-ῶ8. Ὗ. Βόμπης,  ὲε Κον:- 

ῥοσμίομ ἀες Βμοθες ὕοπα, ΖΑΤ., ΝἿΙ, 188), ΡΡ. 224-.284. Ἡ. Ὁ. 

Τιυῦ0}}, ὕοηπαλ ἐπ Νίπευεν, .81.., ΧΙ, τ892, ΡΡ. 5σ3-όο. Κ. 

Βυάάςε, Μεγριείμηρεη τι Μ|ιάγαδοι ἀες Βμοΐος ἀεγ Κῦπμέρε, 
ΖΑΊΨ., ΧΙΙ, 1892, ΡΡ. 3) 7. ]οδη Κοηηρανυ, Οηἡ ἐλε Βοοκ οὐ 7οπαΐ, 
1805. Βτίρρϑ, Ῥογᾷς οἵ ἐπε Ττηπαρίπαϊοη ἐπ πὲ ΟἹΤ., ΝΝογίλ Απεεν. 

Κευ., τ807, ὈΡ. 3.6 ῇ. Β. Ννο!ῖ, 16 ΟεΞοϊελίε ἀ4ὲ5 Ῥγοῤῥείεημ 

ομα. Ναοΐ εἰμεν ξαγεοϊμμίδοιοη Ηαπάξολισί!, τ807, 89ρς. Ἡ. 
ΔΊ ΠΟΚΙογ, Ζηηι δῖα.) μα, ΑΟΕ., 11, τϑρο, ΡΡ. 26ο-26ς. Βά. Κῦ- 

ηἷξ, ΙΕ] ς 7οπαΐ, ἰὰ 28., 11, τ8ρορ. Ἡ. ϑοβημάϊ, δὲς Κοριβοσί ον 

ὧἀες Βμοδές 79σπα, ΖΑΊΨ., ΧΧΝ, τρος, ρρ. 28ς-21ο; Αδείομ μπᾶ 

Επιειεϊμεροζεί! ἀος Βιοῖες ὕομα, ΤΟΚ., 1 ΧΧΙΧ, τοού, ΡΡ. 18ο- 
1909ς. Ρ. Ηαδυρί, 226γ αςεγγίδοιε ΙΝ αν 465 Ῥοΐισαίς, Α..51.., ΧΧΊΙΠ, 

1007, ὈΡ. 253-263; ομαλ"ς Ἡ Παῖς, Ῥγοςεεάΐηρς οὐ [6 Αι. Ῥμῆο- 

δοῤἠίοαὶ ϑοοίείγ, ΧΙΙΝῚ, τοοῦ, ΡΡ. 151:--τό6ό4. Ὀυδηι, ἀμρεογξωηρεν 
ζις ἀεμ Ζωδ ῬγοῤΠείοη, ΧΙΝ, Βμοί, ὕσπα, ΖΑΊΤ., ΧΧΧΙῚ, τρισς, 

ὮΡ. 2οο-2.ο4. ΤῊε Ιηἰτοάυςοηϑβ ἰο ἴῃς ΟἸἹά Τεβίδπηεηὶ Ὁγ ΕἸςἢ- 
ογῃ, “1824, Εδυ55, τι8ρο, Κυδηεη, 1892, ΚΟοηΐρ, 1803, Οοχῃ!, 

τϑρό, τορος (Επη5}.), Ὠτίνοσ, τὅρι, ἥιφορ, Βαυἀἰββϑίη, τροῖ, Βσίσρϑβ, 
Οεπεγαὶ ᾿πἰγοάδμοίίοη ἰο 6 δ μα γ) οΥΓ Ἡ οἷν ϑογέβίέμγο, τϑρο, Βυάάο, 

Οεεοϊι είς ἀδν αἰϊιοδγἀ δοθῆ 1 Δ ογαίμγ, τοροῦ; 12)ας ῥγχοῤῥοίίδεμε 

δολγί μη, τοοῦ. 

Οπ πὸ Ῥϑαΐηι ἵπ οἷ. 2.-- ΟὐΚεῖϊ, Αμδρειυὰλῖε Ῥεαΐνεη, ἔτοισ, 
ΡὈΡ. 288-2ος, 340. ῇ. ὟΝ. διᾶτκ, δὲς Τυγὶκ ἀες ΑἸίεη Τεσίαπιεηίς, 
ἴῃ Πὲς δελγίεη ἀες Αἰΐοη Τοσίανιομδ, τοῖῖ, ΡΡ. ο8-Ἰοο. 

Οἡ" Νὶμευοῖι.---Ἐς ]οηε5, Τοῤοργαῤῆν οὗ Ν͵ίπευει, ΚΑ 5., Χν, 

ιϑςς, ΡΡ᾽. 297-307. Α. ΒΙΠΟΥΡοοκΚ δηὰ Α. 7εγοτΐδϑ, 1) εν ὕὕπίεν- 

βαπρ Νιμπευενς μὰ ἀ1ε ἩἩ εἰςδαρμμροολ ἀο5 Ναΐηει πὍυορ ΕἸ- 

κοσοῖ, ΒΑ., 11, τ8ρϑ8, ρΡ. 8) 7. Τα ἀιΈςΙ 65 Ὁγ ϑδγςε, 'η 8., 111, 

1ροο, δηὰ ὈΥ 7οἤη5, ἰη ΕΒ., ΠΙ, τροῶ. 1,. ΝΥ. Κίηρ, Ομμείζογηςε 

Τεχίς γον Βαδγίομπίαπ Ταδίείς,. .. ἐπ ίμο Βργι δῆ Μώδεμρ, Ῥατὶ 

ΧΧΥῚ, τρορ. 

(4) αγαϊεὶ “διογὶε5.---ἘΒΡΘΟΔΙΥ ,6οοὸ Ετορθηΐυ5, δὲς Ἡομαη- 
δοπμαμμηρ ἀεν Λ͵αίμγυσίξεν, τϑοϑ (ΕὩρ]. (τδη8]., Ολἰἀποοά οὗ Μαπ, 
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1008); ἰ4., Αμις ἀμ ΕΪορεϊ)αλιγοεη ἀεν Μεμδολμλοῖ, τροῖ; 14., δας 

Ζείαϊεν ἀες ϑομμοηροίίεξ, τοοᾳ4φ. Ἐδάοσγῃδομογ, ἡ αἰ βεομηγίλοη, 

ΑΚΊΨ., τροό, ΡΡ. 251 7. Ἡ. ϑοδυάϊ, ὕυοπα. Εἶπε κἐεγομο μην 
247 υεγρίεἰομοπάεη Κοερίομδρεσοϊμολίε, Ἰροῇ. 

(5) Τεχὶ αμὰ Μείγο.---Ν. Υτίρῃι, Τῆς Βοοῖΐ οὐ ομπαΐ ἱπ... 

Ομαϊάεε, ϑδγγίας, Αοἰμϊορὶς απὰ Αγαδίο, τ8.). ΜΔ ]]οῖθ, ας ο- 

ἀεξκαῤγοῤἠείοπ ἀον Αἰεχαμάγίπεν, ΖΑ. ἸΙΝ, τ884, ΡΡ. 18 7. 5ε- 

Βῦκ, Πὲς ϑγγίσοίια ὑὐδεγϑοίζμρηρ ἀον σιυὸϊ κἰείποη Ῥγοῤ)ιοίοη, 1881. 

Οτβδείζ, Ἐριομααϊίοημες ἐπὶ ῥίογοσφις δσασγας δογίῥίμγας Κ᾽ εἰεγὶ5 71 65- 

ἐαγνεομΐ ἰἰδγος, 11, τ89ρ9. ἘΔτ ς, ἨΠεἔκγά κἰ-Ῥμεερίμδ, 111, τροῖ. 

ϑίενοσβ, Μεϊγίδολο διμάΐεη, 1, Ἰοοῖ, ΡΡ. 482-48ς; 1ἅἃ., ΑἸἰΠεσία- 

“πο οῖς Μ δοοϊϊδη, 2, ἴὰ Βεγίοίις δὲν ἀ. γεγπαμαϊ. ἀ. κρὶ. 5}. 
σες. ἀ. Ἡγ7ῖ55., ςὴ, Βαηα, τρος, ὈΡ. 35-..5. ἘδΔὨπΊοσ, ΕΠ ΟΥΟγηΜμ5᾽ 

Οονημοηαν τις ἄφη σιυδι ἀἰείμεη, Ῥγορ]ιείοι, τρο. Οεϑβίειου, Τῆς 

Οἰά 1αἰἱα Τοχίς οὁἩ 6 Μίμον Ῥγοῤῥείς, 1Π1|,ὕ071.5., Ν, τροοά4, ΡΡ. 

4η8-3281; ἰά., Οοάεκ Ταμγίπεησὶς (ΥἹ, 0715.. ΝῚ], τοροό, ΡΡ. 52ο- 

5,6. Νονδοκ, ἴῃ ΚΙκε1 5 Βιόπα Ηοδγαΐςα, τροό. Ἐτθι, Εἶα, 

ΕἸδα, ὕομα, τροὴῆ. Ὀυδτ, }ὲ6 σιυο!  ῬγορΠιείεη πὶ ἀθη Υ' ἐγσ  α 5565 

ὧεν ὕυνυϑολμνε ὠδεγδείζί, τοῖο. 



ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΟΝΑΗ͂. 

ΤΟΝΑΗΘ ὈΙΘΟΒΕΘΙΕΝΟΕ ΑΝῸ ΕΠΙΟΘΗΤ (εἰ "ἢ. 

«]ομαΐ; ἐς οοπηπαμαά δά ὃγ Ὑαλιυεῖ, [9 ρο ὁ" α ῥγοῤῥείίε πηδοίοῃ ἰο 

Νίπευεῖι δμὲ γεΐμδες, αμὰ ἰγὶε5 9 ἐδεαρε ἤγοηι ἐμὶς οὐ ραϊίοη ὃν Πέεε- 

ἡμροπ α οἰ ἰο Ταγε δῖ. 

1. ΤῊο ἰδ]6 Ρερίηβ ἢ Α4κὦ 416 τυογά οὔ Υαἰιυοῖ! ἐαπιθ ἰο Χομαλ, 
ἐπε 505 οἵ ΑΔ ηαὶ, 45 1 1ἰ ΕΓ ἃ οοηἰππδίοη, ΟΥ̓ 85 ἵἢ 11 δα Ὀδοη 

ΟΥ̓ ΊΠΔΠΥ οἠς οὗ ἃ ογεῖϊε οὗ 5βἴοσιθβ. Βυϊ ἴ[ἢ6 ρΡῆτγαβε αμὰ ἐΐ σαπιξ 

ἰο ῥα55 ᾿δὰ ἴῃ οουγβα οἱ π|6 Ὀδοοτ6 50 το ἢ υ86α 1ῃ ΠΔΙΤΑΙνΕ5 
ἰΠδὲ 1 οοὐ]ά 5ἰδηά δἱ ἰδ θεοριηηΐϊηρ οὗ ἃ βίοσυ ψιουΐ τεαυϊπην 

8η δηϊεσθάρηί. ΤὮυβ τ ϑαπλοὶ, Ευ, Τυάρε5, Ἐβίμοσ, Νεδε- 

τηϊδἢῃ, ΕΖΕΚΙΘΙ θορὶη ἢ 1. Οη 7οηδΔἢ, ἰδ 5οὴ οὗ Ασὐητδὶ, ἔστοτα 

(αιῃ-Ηορδοῦ ἰὴ Ζερθυίοη 566 2 Κ. 145 δπά ρῃ. 8. Ηον ἰδὲ ἀϊνίης 
τονο δ ὕύοη οδπ16 ἴο [ΟΠ 8 15 ηοΐ Ξβρεαθοα. ΨΥ ΒΘΙΒοΥ 1 τγγὰ5 δοοοση- 

ῬΔηϊΘα ὈΥ 8 ν]ϑίοῃ οἵ 8η δι Πἰοηἡ, οὐ  ΒΘΙΠΟΥ 1 γγᾶ5 ἴῃ 6 νος ἴῃ 
ἢ15 500} {πὶ Τοηδὴ γϑοορηδθθα 45 Ὑδῆν ἢ 5 σοτητηδηά, ἴπ 6 Δυ ΠΟΥ 
ἄοοθβ οί βαᾶν. [11 (6 5ἴοσυ Μοῖε Ὠἰϑίοσῃυ, νὰ νου νυ βῃ ἴο ΚΗΟΝ 

Ὦονν βΒιιςἢ ἃ 5 Κίηρ τονε δίίοη οουἹὰ ἢδνα οοΙη6 ἴο ]οηδῶ, ναὶ (ἢ 6 

ὨΙβίογ δὶ βἰτυδίίοη γγᾶ5, δηὰ νι μδί [15 οὐγὰ Τοσγα] πα Ῥσορῃθς 
ΡΓΕΡΑγδίίοη ἴογ (ἢ15 Κἰπὰ οὗ ἃ τηδβϑβαρα Ἷοῃϑβιβίθα 'ἴη. Τὸ {{Υ̓ ἴο 

δοοουπηΐ ἴοσ 1 ρϑυοβοϊορίοδ!ν 15 πούγενοῦ ρταίυϊίουϑ, β'ησα (ἢ 6 
ΒίΟΙΥ ἰβ ἃ ρᾶσγαθ]ας δηά ηοΐ ἃ ἢϊβίογ δὶ δοοουηίῖ.----. ΝΙΊΠΈν ὮΝ, 
Αβ5γ. Ν μπᾶ δὰ Ν,ημᾶ, ννὰ8 5ἰϊυδίε οἡ [6 δαϑίεσῃ Ὁδὴκ οἱ (ῃς 
ΤΙρτβ ορροϑβίίς [86 τηοάστῃ Μοϑυ], που οἱ ἴΠ6 στεαῖεσ Ζαῦ. [ἰ 

γγ»5 ἃ ΝΟΙΥ δηςίοηϊ οἰἵγ ἰουηἀ ρα τηοϑῖ ΡΟ ΔΌΪΥ ὃγ ἴῃς ΒΑΟΥ]οηΐδη5, 

σῃ. τοῖν, ΘΟΠΠΔΟΠοΙΡ Βἰγοηρὶν ἰοτἢθὰ 1 δηὰ τηδάςα ἴ (ῃ 6 οςδρὶ- 
8] οἵ Αϑϑγτία. Βαϊ 15 ὕπι6 οἱ ΞΒρΙ ἐπάουγ ἰαϑίθα ΟἿ]ΥῪ ἃ σθηςΓΥ, [ΟΓ 

ἰη 6ού 8... ᾿ΐ ννᾶ5 ἀδϑίγογεα Ὀγ ἰῃ6 Μεάεβ. [1 5 πενοῦ γοῦυδ. 

ΟΥὖχ Ὠδιτσαΐου 08}15 ΝΙΠ νὴ ἐμαί ργεαί οἷν 4130 ἴῃ 42Ὁ 4αΔ΄. 1|ι νγᾶβ 
ἱπιρογίδηϊ ἴοσ ἢ15 ρυγροβα ἴο δ ρἤδϑίϑα (πὶ 1 νγὰ58 ϑοἢ ἃ ρτοαδὶ 

εἰν, ἴ}] οἱ Βυπηδη Ὀεΐηρβ, οἵ. 4. Βυϊῖ ἰζ νγὰϑ ἢ0 ἸΟΏΡῈΓ ἰῃ Οχίϑί- 
28 
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ὁΏς6 ἴῃ ἢΐ5 ἀδΔΥ, ἴογ 6 βρϑᾶκϑ οὗ ἱΐ ἴῃ 47 δ5 ἃ οἱ(γ οἵ (δε ραϑί. Τῆβ 
ΓΟΆ5Ο. ΨὮΏΥ Πε οὔοϑα ΝΙπενθ ἢ 85 [86 ρἷδςος ἴο ΜὮΐϊοδ Ποηδὴ ννὰ3 ἴο 
ξο, ΘΟ 165 Οἶθδῦ 845 ἴΠ 6 βίοι ὑριοοεθάβ. ΝΙηθν ἢ νγ85 [86 σδρίίαὶ 
οὗ ἰῃς Αϑϑυτίδηϑ, ἴῃς Ὀϊ(ογαϑί ΘΏ ΘΓ. 168 οἱ [5γδ6ὶ ἰῃ γα - Ἔχ] ς ΤΏ 65, 

Δηἀ 45 βυςἢ τῃς θεβῖ ΠΠυϑἰταιζοι ἔοσ [6 δυϊῃοῦ᾿β ἰοδομβίηρ. Ενθῃ 
[6868 οὐπι6] Αϑϑυτίδη8 ψεγα οὐ᾽]εςίβ οὗ Ὑδῆνεἢ 8 σατο. Ἐννθη ἰὸ 
(86 πὶ Ηδ ρῖνεβ ἃη Ορροσίυη ἴο τερεθηΐ, δηὰ [Ππ15 ἰο ἀνεγί (δε ρυη- 
ἰβϑῃσηθηΐ ἄπ ἰο δε. Ἦμαὶ Τοῦδἢ νγ83 ἴο ῤγοοίαΐηε οὐ ῥγεαςσὴ 15 
ῃοί βρεοοϊβοά Βεοσγα, Ὀαΐ οὐ. 35, ἴον (86 οἰαιιϑα δέσαιεδε ἐδιεὶν τυϊοξοάηε55 
ἐδ ΟΠ τ  ἰ0 νι ρῖνεϑ (86 σλιι56 οἱ Ὑ δῆ ἢ 5 πηεϑϑᾶρα ποῖ [5 (0η- 

ἰεηῖ. ὙΔο ἢ ἀνε }}5 ἴῃ μοᾶνθη δηα 850 (86 ντίζεσ ἴῃ παῖνα δυΐ 
ἐταρϊς [45] 0 ἢ 5808, ἴπ6 οοιηρ δίηΐ (ο΄. 42 ̓ 58 ἱπίογργείδ 00) ονοῦ 

ΝΙΠΟν ἢ 5 Δ [1] τ οΚοάμθϑα ῃ8δα σοῖηδ ὉΡ ἀηα δρρεαὶδὰ ἰο Ηϊπ), 

δοουβίηρ δηά ἀεπηαηάϊηρ ἰυϑςς, τ. στ. 45 1853 1 5. «121,4. τ3͵ 
ἴῃ ψῃδὶ (86 ψ]ΟΚοάη 685 σοηδβίϑίθα 15 ποΐ βρεοίβεα, θυϊ νὰ ΚΠΟΥ͂ 

Αϑϑυτα᾽ 5 οὐ 6 [165 ἔτοῦι ΠΟΥ ΟΥ̓ ᾿Π5ΟΓΙΡΈΟΙ5 85 γν6}} 88 ἔσοπι Νᾷ. 
“Ἶ,. 13.21.15. ὙΔΗΜΘὮ 15 20 ἸΟΠΡῸΣ ἃ Ἰοοδ] οὐ ἡδίϊοηδὶ ἀοἰΐγ, θὰ [ῃ 6 
ἀοά οὗ ἰδε ψΠο]6 οαγίἢ, 0 ρυηΐβηεβ τ] Κοάη 655 Βογονεσ Ηδ 
Βηάβ 1. Ο(ΚΓ. Αι. τ (. Τῆς δ ρῃ 8515 οἡ Ὑδῆν ἢ ̓ 5. 856η8ε οἵ 

Ἰυβίίος 15 ὨΘΟΟΘΒΑΙΥ ἴον ἴπ6 ἔυτῖποῦ ἀενοϊορτηεηΐ οὗ ἴῃ 5ἴοιγ.---. 
7]οῦδ} τοίυϑεα ἰο ΟΌΘΥ ἴμ6 οοτημηαπά. Ηξς ἀϊά τίβε, Ὀυϊ---ἰο δα 
ἴτοσῃ (ἢ ργδϑθηοα οὗ (οά δηά ἴο ἐϑοδρδ ἔτοτη 5 ἀπΐγ. ὙΠδὶ δα 
5ῃο) ἃ δἵ ομος Ὦδνα δα 6 ὉΡ [ϊ5 τη ἰο δε ἴο Ταγελίδη 15 αἡ- 
[κεῖὶγ. Βυῖ νὨδη Βα αττίνϑα δἱ Ϊορρᾷ δῃὰ ἰουῃά ἰδ 5810 δρουὶ ἴο 
5811] ἴοσ ΤΑΓΘ 5}: ἣς αυοΚΙν ἀεοϊἀοα ἴο ἰδ Κα ραββαρθ. Τῆς ἢτγϑι 
τηδηϊοη οὗ ΤΑΙΒΏΪ5ἢ ἴῃ Οὐ ἰεχί 15 ἰΒεγείοσε οἰ ΠῚ ἀπ ἴο ΡΓΤΟΪορβ8 
οΥ, τῆοτγα ᾿ἐϊκοῖγ, ἰδ 15. ἃ ἰδίενς ἱηβοσίίοη. ΤΑγβ ἢ ἢ (ο΄. ἢ. τοῦ ἰ5 
τοδί ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰο θὲ ἰἀεη βοὰ ἢ ἴῃς Οτοοκ Τατγίθβϑοβ ἰῃ (ἢ 6 
ὟΝ. οἱ ϑρδίη, ἤθδᾶγ ἴῃς του οἵ (ἢ Οσυδάαϊχυΐνς Εἰνες (Ητοά- 

οἴιι5, 1, τό3, ΙΝ, 1ς2). [{ ννᾶ8 τηοϑί ὑγοῦδΟΥ δὴ δησίθηΐ δου τς 

ΟΟΪΟΩΥ ((΄. 15. 23 δ. 1), ψθοβ6 παΐποσγαὶ ἰσαὰα ἢ} ΤΎτα 5 τῃθῃ- 
οποὰ ἰῃ ΕΖ. 2)}2 (τ΄. αἴἰϑο [6. τοῦ). [1 ἀρρθδσβ ἰο ἢανα θθθὴ (ἢ 
[ατιεβὲ ροίπι ὟΝ. ἰο μοῦ [86 Ῥῃορηϊοΐδη τπογοῃδη (8 τγεηΐ οα {Ποὶγ 

ΦΟίδεν ἰδεποοιίοπς οἱ ΤαΥβὨ δι, 6. Ζ., πὶ Τάτευ ἰῃ ΟΠ εἶα (7 οϑερἢ 8) οὐ Τυοΐς (ΑἙ.) 
οἵ (ασίδαρο (ὦ ἰῃ Ἐξ. 2) δηὰ [68. 23) δῖε ΩΟΥΥ βεΏςταν σίνε υρ. Ο). ΕΒ. ἹΝ, 480) ἥῆ., 08. 
ἹΝν͵ δ8ς: ἥ. ΤΊιε ἰδεοι δολίου πίτῃ ἴῃς ἰδπὰ οἱ τς Ὑγιρεηΐ, Εισυβοεδς (Κηοδεῖ, ΕτΣ. Ὁεὶ., 
Ὗ. Μ. Μα!ετ) ἀοες οὶ ςοταηεηά ἰἰδεὶ[ εἰἰϊδετ. Απὰ βε}]} 1626 ἀοεα (Ὦς.᾽5 φυρφεδιίίοῃ, ἑηνοῖν. 
ἰπεᾷ δ εὐγευϑλήου, [8Δ1 [1 τδϑ (Βς ὩοΓΣ ΑτΑδί48 Αφρδυτ, 
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Ιατρα, 8ε8- οΐηρ νεβ86}5, ϑοιῃθῖτηθ5 οδ] Θὰ Ταγε ἐς᾽-ἤὴρῥα, ποῖ Ὀ6- 
σδυ56 Π6Ὺ 411} ψεηΐϊ ἰο ΤΑγβ ἢ, Ὀυϊ Ὀδοδυβε ἰδ Υ Ὀεϊοησεα ἴο [Ὠς 

οἶα55 ἰμαὶ οου]ὰ τηδῖκα βϑυςἢ ὀχίθη δα ἴουτβ. (ΟἿ. Εδϑὶ [πάϊα- θη. 
ἴῃ φοΐηρ ἴο ΤΑγϑῃϊδῃ ἴῃς δυο τεργοβοηΐβ [οηδἢ 85 χοΐϊης ποῖ 

ΟὨΪΥ Ἔχϑοῖὶυ ἴῃ ἴῃς ορροϑβίίε αἀἰγοςεοη οὗ Νίηονθἢ θα 4150 85 Εγ- 
ἴηρ ἴο δε 88 [ΔΓ 858 ροβϑί]ε αἸναυ ἴσοι Ὑ δῆ ἢ 5 ρσεϑεῆςα. Τῆς 
ΡὮγαβα σύυαγ ἤγορι ἰδ ας, οὐ ῥγέδεηοε, οἵ Υ αἰαυοῖ ῖ5 ἐαυϊναϊεθηϊ ἴο 
σιυαγ ἴγοηι Υαλιυεῖς ἰαπά. ΟἵΓἨ Οτ. 435 1 5. ,6,5΄. 2 Κὶ οἴ 132 
1η35. 3 1ς, γ355. Τοπδὴ 85 {Ὑγίηρ ἴο 66 ἔτοπι Ῥαίθβϑεπα ἴῃ ογάεσ 
ἴο Θ502Ρ6 ἃ ϑεοοπά οομῃπημδηά οὗ Ὑδηνεθ. 7υ5ἱ 85 ἃ τηοάδγῃ Ἀ6- 
Ἰονοῦ βοιηθι 65 [ΠΏ ΚΒ οὗ 5ρ6ςῖ4] ρίδςεβ ψῆοσγε σοά 15 τόσα Πἰκοῖγ 
ἴο τένεᾶὶ Πἰπλβο! ἴδῃ αἱ οἴπεγβ, θεσδιϑε ἃς 858 Ἔχρεγίθησθά (μογα 

οοισηυηοη ἢ Ηΐτη, 50 Το δἢ ΟΟΠ ΓΑΙ 156 ἰῃ 5ρὶῖα οὗ Ὠὶβ σῆοτα 

δαἀνδηςοά οοηςερἤοῃ οὗ σοάἂ ({΄. ν. Ἶ (ὨῖηΚ58 ἢ6 σδῃ δβϑοᾶρε ἔσγοϊῃ 
[ἢ6 ῥτεϑθηςθα οἱ σοά ὈΥ βεοίηρ 858 ἴδ 88 ροβϑϑί]6 ΎΑΥ ἴσγοπ (ἢς 
ὈΪἷδος ψΒοσε ἴῃς σοπῃτηδηα οὗ Ὑδανεἢ ἢδ4 τεδομδαὰ Ὠἷπὶ πα ψῃοτε 
Ης ψου]ὰ τηοϑὶ {Πκοὶγ τονθα] ΗΠ] π1561} ἀραΐη ἴο τη. Ενεῃ ἴῃ 5{}}} 
ἰαίοῦ ἀδγϑβ8 Ῥαϊεϑίΐης ννᾶ5 τερδιαβα 845 (ἢ μἷδος οἵ δῦ ἢ 5 βρϑοὶδὶ 

τηδηϊ δϑἰδίοη πα ρσγδϑθηοο, ἰΒουρῇ (ς θο]ἰοῖ ἰη 5 οτηη ργθϑοησα 
ῃδὰ Ἰἰοηρ Ὀεδη ἰδυρῃΐ ΌΥ ΡτοΡρμοῖβ δηα ρ54]πηη15315. ΤὨΘ τϑϑϑοῃ οἵ 
7οη 88 αἰβορβάϊθηςς δηὰ ἢΙρὮϊ ἰ8 πο σίνεη Βογα, θυ 1{ 15 Ἔχρ ΣῪ 
βίαιθα ΌγῪ Ὠΐτῃ ἴῃ 45. [1ἰ τοαυϊγοα ἢηο βρϑοὶδὶ ρσορμεδίίς οηἀονταθηΐ 
ἰο ἀἰνίηε [δὲ δίνει δα ἃ τοαθιρῦνα ρυγροβα Ἰη [(ἢ15 τηϊϑϑίοη. 

ΕΠ|Ξ6 Ης πυϊσῃϊ πᾶνε ἱπϑιγυςοίςα ΠΟΏΔ}} ἴο γίνε ἴῃς ῥγεαϊοϊίοη οἵ 

ΝΙΠΘνο ἢ 5 ἀονγηΐδ}} ἴῃ Ῥ]εϑμθ. ]Πόοηδὴ νου] σἰδαάϊν ἢανε ἀοης 

(15. Βυϊ ἰο ροὸ ἴο ΝΙπενεἢ δηά γίνε ἰδ 6 τηδϑβϑαρα ἴῃογα οουὰ ἵτὰ- 
ΟΪΥ ΟὨΪΥ οης ἰδίηρ, (δἰ μα βῃουϊα ψάγῃ ἴδ 6 Νίηον 65 δηα ἘΥ͂ ἴο 
Ὀτίηρς δρουὲ {δεῖγ γορεηΐδηςα. Ἐ 

γαῤΊῥο, ἰῃ6 ἡθαγεοϑὶ βεδροτί οἱ 76γιβαίεῃι, 15 [Π 6 τοάσγῃ 7488, 

ἃῖ. γᾶ, ἴὰς ατοοκ Ἰόππη, Αςἰβ οὗ. [1 [48 τείδἰηϑά [15 Ἰοοδίίοα 

δΔηἀ πάγῃς 8ἃ]} ἰβγουρῇ ἰἢ6 σεηίυτίε8. [ἡ ἘκΥΡρἝδη ἰῃβοσ Ροἢ8 ἰξ 

ΦΎΒοε ταῦδίς ἐἰοά το βηά α πἰφὰ τοοῖνε ἰὰ δὶς τοὶ ὑπρατα!Πεϊο Ὀεμανίους οἱ Α Ηεδ. 
Ῥιορμοὶ δηὰ 52ο ἀεοίδιεὰ [δὲ ουδὲ βεὰ Ὀεοδυδὲ μὲ πον ἰδὲ (ἢς Νίρενϊιε5 πουϊὰ τερ 
δυδὶ! ὑπο πιβοῖνοβ οἱ ἴδ πηθδᾶπς οἱ ἀνεγίπᾳ ἴδ ςουίος ἀἰδδείοτς, δηά γορεηϊ, δηὰ ἐπ γα κοὸ 16τδοὶ᾽ 8 

αἰοονεάϊΐεπος τὸ Ὑδηνον' ε τδγηΐϊης ὉῪ Ηἰδ ριορδεῖς δηὰ δεῖ ρεγθευογδῆζε ἰῷ ἰῇ ΔΡΌΕΔΣ δἱ! τς 
τογε πείπου δη πόογίὮγ οἱ ρυπίδμηγεηϊ, δηὰ δεῖ τυ ἱποενίδοὶς. Ἐδίδον ἴδ ἀο τἰΐα, ἢ 
ἀἰδουεγεά δηὰ ἤοά. Ἧς πῶς πὶ Πἕἔς τὸ ρεγίδῃ (εἰ. ν. 135) δηὰ {ἴκὸ Μοδεβ (Εσχ. 325) κῖνε [μὲ 

{1ἰξς ἴον ̓ ἷα ρεορὶο ταῖμον (ἤδη Ὀγίηφ δϑουϊ ἰῃς ἀεειγυςου οἵ [δγδϑοὶ Ὁγ δία οδεάδίεμος. ὅδεος ἘΔῆ- 
ποτ, ὈΡ. 1:4 ].. Ἠδεῖε ἴδε ἐπ ἢ κουζοδα τα συοιοά. 
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5 816 Κορ, ἴῃ [16 Αμηᾶγηδ ἰοἰίετ γα}, ἴῃ Αβϑυυτίδη ἰῃ 8. ρ- 
ἄοηῃβ γαῤμ, Υαῤῥῶ. 8566 ΕΒ.,11, 2573 ῦ.. Ὁ8.,11,ηςς} ΑἸγεδάγ 

ἴῃ ΘΑΙΎ ἀδγϑ ἃ βεδροσί, ἰἴ νγὰ8 ποῖ [5.8 6 118}. {1} σαρίυγοα ὈΥ ]οπᾶ- 

(Βδῃ ἴῃ 148 Β.Ο. (, Μᾶς. το, (δουρῇ σᾶτροὸ ἀοϑεποα ἕοσ Γογυβα] 
γγ)85 ΒῃΡΡοα ἴο ]ορρά δηά υπ]οδάβα {ῃογα ᾿ῃ ΘΑΥῪ ροβίοχη!ς Εἰ Πγ68 

(συ. ἘΖτ. 437), ἀπά ἱμάδθα 85 ϑαυν 85 [86 της οἵ ϑοϊομιοη, ἰΐ ννὲ 
ΤΑΥ͂ ἰτυδὶ [Π6 ΟἩτοηΐοοσ, 2 (ἢ. μ᾽", ζ΄. τ Κ. ς᾽ (ΠΡ. ς). 

Ιῃ Ϊορρὰα ]οηδῇ ἰουπά 4 53ῃ᾽1}0 ψϊοἢ τνὰ5 δρουΐ ἴο 541} ἴοῦ Τατ- 

5815}. 1 φυϊςκ ἀοίοστηϊπδίίοη ἢς ρδἱὰ ἢϊ5 ἴσα δῃὰ ψεηΐ δροαγά 

ἴο 541] εὐὐῇ ἐΐοηι, ἱ. 6., σι [ῃ6 58 ,]οσβ οὗ ἴῃς 5810, ἰο ΤΑΓΒἢ 58} ἴο 

ξεῖ 85 [87 ἃ8 ροβϑβῖθ]6 ἔσο (86 αὐνίυ! ργεβεηος οὗ Ὑδνεῃ. ὙΏΘΓα 15 
ἃ δης ἰουςἢ οὗἉ ἰγοὴν ἰη ἴδ6 τερο οη οἱἨ [ἢΪ5 1{{|ὸ ρῇγαϑθ. ϑυςῇ 

ἀεί8115 8ἃ5 ψῆεσε Το δὴ μοί [26 ΤΠΟΠΘΥ ἴοσ ἢΪ5 ἴαστε ἀο ποῖ ἱσοῦ ] 6 

(ἢ6 παγγαΐοσ, ψῆο αἰ θ6γβ ἤσγε ἔσοτα 818 [ον ϑἢ σομητηδηΐδίοῦβ ἴο 
ψΒοΣ (ἢ 6 ι.56 οὗ (6 ἔδῃ. Βυβῆηχ (λὲν 7αγε) βθειηθα ἰο ἱπαϊοαῖς ἰΠδὲ 

Τοηδὴ ραἱά ἴῃς ῥγίςα οὗ ἰς ψῇοϊα 5810. Ὑδικυΐ πίνε Υ γοσιδυῖϑ, 
“7οῦδῇῃ ν88 τί οἢ.᾽ 

1, ΤΒε ὕδῖηῆς Ἰοθδῃ τρέδη8 ὁσυέά, ζ΄. Ρ. 8. 'θν  Ἐ Αν»παϊκὲ θ 

ὯΡ. ῈῸΝ ἰβ8. ἃ ἀεγίνδοπ οὗ ΠΌΝ, ο΄. 3π,Ὅπι ΤῸ βαἔερυδτα ἴῃς ῥτο- 
πυποϊδοη 8 ΠΟΥ οὗ τ1395. τδὰ "ον. ΤΏΟΙΕ νγὰ8 ἃ Ηδθῦ. τα οη 

δῖ (ἢς νίάον οὗ ϑαστερία ῆο 85 γορασά δα 88 ]οηδ ἢ 8 Οἵ ΠΟΥ ΟΔ]1οα ΠοΣ 

8ΒΟΏ ΌΝ 13 -- 505 οἵ ἐγ ὈδοδυβςΈ ΕΠ] Δ ἢ Βαὰ 5ροΐκδεη ἴ[δς ἴσυἢ ἴο δοτ, 
ς΄. τ Κ. 1η5, ἐδὲ τοογὰ οὗἩ Ὑαδισεῖ ἐπ ἐν τεοιΐ ἐς ἐγιμδ, ΓῸμ. δῖον. τὸ- 
ξασάεα '"ὯῸΝ 13 845 8Π ᾿ῃβοσι ο ἔσοιῃ 2 Κὶ. 143, ἯΝΚΙ., οἡ ἴῃς οἴδεσ μδηά, 

[ο]οννοὰ Όγ Εἰς8., 88 ἰηϊεσροϊδίθα ἰη 2 Κὶ. 143 ἔσο ]οῇ. 1. Βαὶ δῖον. 

δηὰ ΚΙ. Βανς νι μάσανστι (Πεὶγ δϑϑογήοη. ΚΝ]. 5 ἀγχζυσζαοηῖ ἔσο ἩδΌ. 

υϑᾶρὸ 15 υπίεηδ 6. Ης (Π1 05 (δὶ ἱπναγίδ ὈΙῪ εἰπὸν (ἢς {Δ |Π 675 ἤδῖὴς 
ογ ἴδε Οἰσίρίδος ἀτὸ πο οηδα Ὀαῖ πανοσ θοῇ. 866 ούενεσ 1: Κὶ. τοῖς, 

Εἰέεκα, [δ δοη οἵ 5δεῤλαὲ οΓ 4. δεϊνιελοία}.---Δε κι ἢ εχρ]δίηϑ οοσγεςῖν 
ϑτν, πὸ τὰ τῶν 2. ὙΏδὶ ὃν ἰ5 ἃ ἰοοβδὶ ὑσερ. -- μροη, ἐπ Ν᾽ ἐπευεῆ, 
ἰ5. τηοϑῖ ἱπιρσοῦ δ ]6. δ) δηὰ ὃν δῖς ἔσεαι θη! οοηξυβεὰ δηά ἰδίου ου 
τασϑηϊ δἰτηοβῖ [86 βϑῖη6, 630. ἴὸ (ἢ Τοοργίβί5β. (ὦ δὰ ὰς5 κραυγή - ὈΡΡῚ 
Βείοτε ὉπρῸ, τ΄. σἢ. 1839, Ὗγε., νδῇ Η. ᾿ταηβίδῖο "23 Ὁ ἐδιαί, ἃ5 ἴέ ἰξ χανς 
τς ςοηίεηῖβ οὗ ἴῃς πηδ5ϑαρε.---3. ΤΏΣ ἔχϑὶ ΠἸΦΨ ἋΣ ἰ5 οὐχ το ὈΥ Βόδπις 

δηὰ δΐεν., ηοῖ ΟὨΪΥ ΓὩΓΓ. 5. Ὀυϊ 4150 ἴοσ ἴΠ6 τϑβϑϑοηβ εἰδίεα δῦονθ. 76ὲ- 
τοΙ6 ἢδα Δἰτεδαν ἠοίϊεα ἰἰ5 βιγδηρεηςβα δυἱ ἀϊά, οἵ οουγβα, ηοὶ οὔτ (᾿ς 

αγοὶ Τασϑϑη. Ης υϑεὰ ἴΐ ἱπ ᾿υδδοδοη οὗ ἴπ6 φεηεγαὶ τρεδηΐηρ οἵ 
ὙΔιβϑἢ - κφ', 5εα, Ὡς δ ρίνεΘ. πγῖν Ὁ δ ῬΘΙδρΉγαβεβ Ὀοΐἢ 
σηεβϑ πο ΝΦΣ "ΣΟῪ ΟΡ 19. ΠΝ 2 ῥσίο. οὗ ἱπηυυίηδηῖ ἔυϊ., 65. 9. ΤΠ6 
νετῸ ΜῺ2 5 ΟἿΪΥ Ταγεὶν υϑοὰ οὗ ζοίης διἸναν ἴτουι (Ὡς Ξρεδίοσ, θυὶϊ νϑε8 
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80 υδοὰ (86 1ἰπλϊτ οὗ ἰῃς τηοτίοῃ ἰ5 ψίνθη, 15. 221 ἘΖ. 434-11 (ἡ. 47 5. 225 
15. 47 ΝῸ 129, ζ΄. ΒΏΒ. δεν. ἰῃϑεσίβ ΠΣ δου Ἰ, ὈΠῸΣ; τοίδλ ἐδένε, 
ἡ. 6., ἴῃ βαίίοσβ, γῇο θείους ἐο ἴῃς βρ. Αἱ ἴῃς επὰ (ῦ σερεδίξ τ" 

Βεΐοτε τὴν ρο. ΠῸΨ (Ὁ ᾿ταῃ5]. τὸ ναῦλον αὐτοῦ, ἃ5 ἴξ ᾿ξ τοσα ΥἼΡ. ἃ 
ςοζοςΐ ἱπίεγργείδοη. 8. Ὑ5[} ἰς (ἢς Ηδεῦ. ἰάΐοτα, τοεπέ ἀοινπ ἑπίο ἐπε 
δλίρ, νὰ Β58Ὺ τυεμὲ ΟἹ δοαγά, Οετταδοι, δεδίξος 65. 

ΤῊΗΕ 5ΘΤΟΕΜ ΟΝ ΤΗΕ Β8ΕᾺΑ (15. 

γαλπυεῖ! ῥωγομος ὕομαΐ ἐπ α ἰογγίδίς οίογηι. Τὴ δαΐοῦς ΓΡῪ ἰο 
δαυνε {μὲ «μὴῤρ ἤγεὶ ὃγ ῥγαγδν {δδμ ὃγ Πρ επΐηρ ἐ! ας τιμοῖ, ας βοε- 
δίδίο. «“οηαλ, τυῖο Πμαὰ ζαἱϊδη αϑἰδεῤ ἵμ α ζοΥ ΜῈ οἵ ἰἦι6 ἰσινεν ἀδοξ, ἐς 
αἶξο ογάεγοί ὃγ {16 οαῤίαὶν ἰ9 ῥγαν Ιο πὲς Οοά. 

4, Τομδῇ Ἵδηποὶ εβοᾶρε σοά. Ὑδανεῃ ἢυ1}5 56 ΠῚ 8 ἰοτ- 
ΓΙ0]6 βίοστῃ Ὡροὴ 86 Μεαϊογγδηθδη 868, ον ΘΠ ποῖ ἰοης δίζεσ 
[ἢ 5810 Πδά ἰεῖϊ 7ορρᾳ. ΤΊ ἃ ἔενν βίγοκεβϑ [6 δυῖμοσ ρῥἱςίυγες 
ἴηε τουτί ] 6 ἄδηρεσ. Τῆε τμὴρ ἰῃγεαϊεηδά ἰο ὅγεαξ ἴπ ῥίδοες, ὨΘΙΠΟΣ 
Όγ ἴδε ἴοτγοε οἱ [Π6 ψψᾶνοβ οὐ ΌΥ Ὀεΐηρ ἀτγίνεη ὑροη (πε ταείβ ψ ὩΙΟἢ 
ΤΏΔΚΕ ἴῃς Ῥαἰοϑεϊπδη οοδϑὶ 50 ἀδηρογοιβ, [ἢ 6 δυῖῃοσ ἀο065 ποῖ 58γ. 
115 4 νιν ψοτγὰ 6 0.868, ἔοτ 1[ἴ τεργεϑθηΐβ [86 5 ϊἷρ 85 Δἢ δηϊπγαίδ 
Ὀείΐηρ, δρίἰαἰοά, [0}} οὗ ἔδατγ, 11ἰ., ὦ ἐμπομρὶ! ἡ τοομά δὲ ὅὁγοξεη ἐπ 
βίεοες. ΔΝΒοΙμοσ ἴῃς τυυιϊίαῦ νν85 οοηϑοίοι5 οὗ (15 ἔοσος θη Β6 
σντοίο (ἢ ψοσζὰ ψὰ οδηηοί (611. Οὐ. ΜΚ. ,453.---δ. ΤὨο βίοστῃ τγχὰ3 

80 δἤοῖςα (δδὶ [Π6 βοδῖήφη εδοδτης ἔτ σῃίεπθα. ὙΠΩΥ͂ εγε πὸ Ηςῤ- 
Ὀγονβ, θὰ ΡγοΟ ΔΡΙΥ ῬΒοοηϊἴδη5, εἰ ΠῚ πδίννεϑ οὐ οο]οηϊϑίβ; 5ο πα 

ΤΊΔΥ Ὦδνα Ὀδοη οὗ ΟἴΠ6Γ πδιίϊοη δ! 165. ὙΠΕΥ ἱπνοκεά ἴῃς ΒεΙρ οἔὗ 
{8 εἰγ ναγίουβ ἀοἰ(68, Εδοἢ ομδ οὐγίηρ ἴἰο δὶ5 οὐχὶ φοά, “ἱσηογδηίΐ οἵ 
[6 ἐπα, Ὀυΐϊ ηοὲ ἱρηογαηὶ οἱ [πε γσυὶῈ οὗ ργον: ἀδηοε᾽" (7 ἐσοπιε). 

Αἴοσ (ἢς ᾿Ἰηϑπηςξνε γε! ἀϊηρ ἴο [6 ἱτηρυ θα ἰο ῬΥΔΥ (ΠΟῪ ἂἱ ομοδ 
βεῖ (ο ψουῖκ ἴο ἀο 81] ἰπϑὺ οου]ά ἰο 5βᾶνε {Π6 5110. ὙΠῸ ἴἄγενν ονοσ- 

Ὀοδγά (δς ἴδοκὶαῈ δηὰ υἰθη 5115, ἢ ΘΊ ΠΕΣ 450 [ῃ6 σᾶγρο 18 ποῖ αἷίο- 
βεῖποσ οογίδίη (ἰπουρ ἴῃς ΗςΌ. (ογπὶ τηΔῪ ἱποίυαα 1Ὁ), ἰῃ οτάδσ ἴο 
ξεὶ τεῖϊεῖ ἔτοσῃ [86 Ὀυγάδη οἱὨ δηχίοιν πο ἰδῪ ὕροη ποτὶ. ὴς 
ΒΡΘΔΚ οὗἩ ᾿Ισῃοηΐηρ [86 581Ρ, 80 (παῖ ἰΐ ΠΊΔΥ ΠΊΟΓΕ 6831} Γεβροηά ἴο 
ἴῃ τυ άογβ δηὰ (Π6 οἂῦβ. Τδς ΗδΌΡ. {81 η1κ5 οὗ (6 τεσ ϊ 85 τοϑῖ- 
ἷῃσ 88 ἃ Ὀυτάεξη οἡ ἴἢ6 τη. ΕῸΣ ἃ βἰτη τα ιι56 οὗ [6 Ρῆγαβο, σ΄. 
Ἐχ. 1853, ΜοδηνὮΪς Του τγὰβ υποοηϑβοίοιβ οἵ ἰξ 411. Ἡς δὰ 
βοὴ ἀονῃ ἰο ἴΠ6 ἰοτγεσ ἀδοῖς, δῃὰ ἰῃετς ἃς ᾿δὰ Ἰαἰά Βίμγ5ε}  ἄονγα 
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ἰῃ 8 ζοσπεσ δηα ἢδά [4]]6 ἰηΐο ἃ ἄθδερ βίεερ. ἮΝ ΒοίΒ εν ἢ158 5166 Ὁ 
Μ45 ἀἴι6 ἴο 8 δχίγοπηθ Ἔχπδυβίοη ρὑσγοάυορα ὈΥ ἢ5 Ὠδϑίγ Πὲρδὶ 

ΟΥ ἴο 50Π16 Οἴδεσ σδιι56 [86 ψΎΙΟΣ 065 πΠοΐ 588 Υ. Η:5 σοσωπηδηϊδίουϑβ 
δανα ἰδουρῶξ ἃ ποῦ 16 ἰο ἀἴβαρστος δρουΐ 1. Εοσ (6 δῖτσὰᾶ- 
ἔνε ἰίϑε} [8198 5166 0 15 ᾿τωροτίδηϊ Ὀδοδῦυβα ἰΐ Ἔχρ  δἴη5 ψῃαῖ Το δῇ 
ψγὰ5 ἀοίηρ ἴῃ (85 Ποὺ οὗ ἀδῆρεσ. [Ι( βδἤββεβ (ἢ 6 γεδ ογβ ΟἹ [15- 

[ΘΠ ΘΓ 5. ΟΌΓΙΟΒΙ Ὑ δηα ᾿ΥΟρΡάΓΤο5 ἴοσ ἴδ 6 σταρῇϊς δηά ἱπἰογεβηρ ἰη- 
ἰγνίενν οἱ ἴῃς οδρίδἰη τ (ἢ Τοηδῇ.---ὅ. ΤῊΣ οδρίαδϊη ἴῃ σοίπηρ 4]]} 
ΟΥ̓ΟΓ ἴῃ 510 ᾿δπ|6 ὕροη ἴδε βἰδερίῃηρ [οηδῇ ἴῃ ἢ15 ΠΟΓΠΟΣ οἡ ἰῃ6 

Ιοννοῦ ἀεςκ. [πῃ ὨΪϊ5 δϑίοῃ βῃσιεηΐ ἢς βῃουΐβ, τυλσέ 40 γοιε τξαη ὃγ 

δἰδεῤίηιφ! Ὧον οδῃ γοὺ 516 Ὲρ ἴῃ ϑιοἢ 4 βίοστα! σοί μἔῦ απά ῥγαγν 

ἰο ἐμγ Οοὦ Αϑιίοῃιβῃσηδηξ 18 σογίδ  ΗΪῪ ἰῃ ἢΐβ ἴοηςα, Ὀυϊ ψΒΘΙΠΟΣ 

Αἰϑο Ὠδυβῆπθββ δηά (ἢγοδί νὰ σδηποί (6}}. Ἠς ἀο65 ποὶ γεοορῃϊβα 
Ὠΐτη 85 4 Ηδργενν ΠῸσ ἀο68 ἢ τἸηοηποη (Π6 πδη)6 οὗ Τοπδ 5 σοά. 

5011 1688 ἀοδϑβϑ ἢδ γϑοορῃΐβα ἢΐπ 88 ἃ ργορῃεῖ ψο86 ὑγαγεσ νου] ά 

ΡῈ ἐβρθοίδιν εἴποδεῖίοιβ. Ηδς ψδηΐβ Ὠΐτη ἴο ἀο ϑοιῃδίίηρ δηὰ ποῖ 
[6 ἀγουπηά δηά 5]1εερ. ῥεγλαῤς ἐπε σοά (Ὠετα ποῖ ἐαυϊναϊοηΐ ἴο 

Οοά, [86 οῃδ δ ϑοϊεία γα ϊοσ οὗ (ἢ 6 νοσ]ά, θυ ταί ον -ς ἐγ Οοὐδ) εὐὴῖ 

εἶνε α ἐπομρ᾽ ἰο μ5 ἀπιὰ ὮΕΙΡ 8 50 λα! τῦὸ Ὧο ποὶ ῥεγίΣ!. ΤὨδ δἵ- 
ἰοπίίοη οὗ ἴῃς ἀεὶ 15 οδ] 16 ἴο (Π6 ΒυΡΡ  απΐ ΟΥ̓ ἢ15 ργαγεσ. ΗἨδβ 
ΤΊΔΥ͂ Ὦᾶνα ἰογροϊζθη οὐ ονουοοκοὰ ἢΐπι. ὙΠΟΓα ἰβ πο ἰηΐ ἰμδὶ [86 
οδρίδίη [Βουφσῆξ ἰμδὶ Τοηδ ἢ Πδα ἰηο μη οη8}}Υ τείγαϊ θα ἔγοση ργᾶγ- 
ἱπῷ δηά (ἢαΐ ἢ6 ἴδατεα [δι Τοη8}}8 ἀδῆδηςε οὗ σοὰ νγὰβ οτηΐπουϑ. 
ἴῃ δυο ῦ ἔθαγίυ] ἀδηΡΟΓ ἜΥΕΙΥ Οἠα ταδὶ ἀο ἢ 5 ϑῆδγθ, ἢ0 Οοἠδ τηιιϑῖ 
6 1416. δίηςθ {Π6 8αϊ]οσβ εσγα ἀοίῃρ 411 ον οουἹά ἰο βᾶνε (ἢ ς 

Β8!|Ρ, ἰἢς ον (Ὠΐηρ ἰῃαὶ Ποηδ} οοὐἱὰ ἀο νγὰ8 ἰο ὑγαγ. ἮΝ Βαῖ ἃ 
β80η6} Τα Ποδίῃθη βδῖϊοῦ δαϊηοηβῆεϑ ἰἢ6 ΗΘ. ργορδεῖ ἴο ρσαγὶ 
ΤὮδ πδιταῖου ἀοθβ ηοί (611 ψΒοίΠΟΥ Τοηδἢ ορεγοα (ῃ6 οοτητηδηΐ 
δηα γχὰ ΤΏΔΥ ἰπογείογα (Πηκ (ἢδι [18 νγὰ8 5361 -ενἀεηΐ δηά ἴον ἰῃαΐ 

ΤΕΆΞΟΩ ΟΥ̓ 66, ΟΥ ὈΓΕΙΘΓΔΌΪ [Πδὶ 6 5ΙΤΩΡΙῪ τοβα δηὰ 1ο0]ονγθα (ἢ ς 
οδρίδίη ἰο 126 ΠΡΡῈῚ ἄεοκ. Τῆδὶ ἢς 5που!]α ἢᾶνε βίαγεοα τ ῇογα ἢδ 

νν 838, Δηἀ Ρῥτοςσεοασα ἴο 5166 0 ἀραΐῃ αἰΐεγ (ἢ σαρίδίη δα ]Ἰεἶξ ἢ ἰπ|, 
5 ἀχοϊυἀεα Ὀγ ἴῃ ἰο]]οσίης. ΤΒουρἢ 5 συ ςἢ 85, ἐ. ρ., ΠΟΥ, οου]ὰ ἢς 

ΡΓΔΥ ἴἰο Υδαμοι ἴῃ ἢ15 ἀἸϑορθαδαΐεηςε, 414 ηοὶ σου ]6 [86 παγτδίου. 
ΤὨα 5ἴοσυ πῆονϑϑ ΌΣΟΚΙΥ δηα Ρ455658 ὈνΟΣ [8686 ἀοἴ4115. [ἴ 18 ἰηΐοτ- 

οϑίίηρ ἰο ποῖε ἴῆες δϑϑυγηρίίοη ἴῃδι [ἢ 6 5ίγδηροτβ Οοα ἰ5 ρεγῇδρϑ8 

ΜΠ Πρ ἴο ΠοΙ͂Ρ (Π 6 πὶ 41}, 1 ΟἿ]Υ ἢ18 δἰἰθηςίοη 15 ἀἰγοςίθα ἴο {Πεἰγ πϑεά. 
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4, Νοῖς ἴδε εἰρμδιίς ροβί ἤοη οὗ πγη", διέ Ψαλιοεῖ, οἡ ἀΐς ῥατί.--- 
ὕοη ἰ5 οὔς οὗ ἴῃ δυίδοτ᾽ 5 ἰδνοιγίίε ννογάβ, ζ΄. τ". 13. .ν, (ὦ οἱὰ. πῦτυ, 30 
αἰΞο ΟΑϑαι., Νον.: (ὑὰϊ ποὶ Νον.Κ). Ὁ" π5τὃν τὰ οστῦρ. ΟΑϑιὰ. οἱ. 
2. ἌὭψΨ 50 πρϑῃ, ἘΞ ῥενίοϊμαδαίμν σονίεγὶ. δ κρην νορ2, φομρὶ ἰο 
ὑγεαῖ ἐμ ῥίοζες. ΤΏΣ ΕΥΘΏΟΝ 2έμϑεν 15. υϑοὰ ἴῃ ἴδε 58π|6 ν8γ.---ὅ. ὦ 
δά άβ δεν σμά ἐδδγ ονγἑοὰ φασὶ ομδ ἰο πὶς Οσοᾶ: νῪΣ ἨὨΠ2 ΓΝ νῊΝ ὙΠῸ» 
σπὰ τυδέρ ἐδδγ εαιο ἐδα! ἐξ ιοας οἵἩἨ πο μδε. ὈΝ5 1 οὐ. σκεύη, Αςἰα 27,9, ΤΥ 

ὶς ἃ οἰγουμηβίδητα!ὶ οἶδυβς, ἀηα 85 βυςἢ ἴο Ὀς ἰΓΔη βίδα Ὁγ ἰἢς ῥ]υρέ., εἶος 
νὰ κεῖ ἴῃς υῃ]υπ Βα ὶς τηοδηΐϊηρ ἰδὲ δα τοὶ ἀονῃ δἱ ἴῃς ἄἔσχης οὗ [86 
βίοστω ψθεη ἴδ6 ΟΠ. εσε ἀοΐηρ 41} [8εὙ οουἹά ἴο βαᾶνε ἴῃς βῃϊρ. ΤὨϊΐς 
158 τηοβῖ τ ρσοῦδ 6. ΤΣ ΟΌΣ ἸΓΟῪ, ἐδ6 ἑππεγιμοσὶ ῥαγίς ο ἐδε ἰοισεῦ ἀεὶ, 

δ κιργυ κῦ, ὙὯὰ ὑπυβυλὶ ποσὰ πϑὴρΌ τ ἰς ἢ ΘοσυΓβ ΟΠΙῪ Βεσα ἴῃ ἴδε 
ΟΤ. ἰ5 ἐγεᾳυεηὶ ἴῃ Ασβϑιι., Ὀυῖ (18 ἀοδ5 ἢοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ πδδη τῃδὲ ἴἰ ἰς 
δὴ Ασβϑχι. ἰοδη -ποσὰ. Οη [Π6 σΟΠΊΓΑΣΥ ἔτοτῃ ἴῃς τοοῖ 00 νὰ ψεῖ ἴῃς ἰάεδ 

ἴδδι [ἴ τρθδη5 ρσορεσὶν [ἢ οονεγεά 5Ξῖρ, ἴῃ νε586] ψ ἢ ἃ ἀςςκ, δὰ τἴπογε- 
ἴοτγε Βοσε, ψογς ἴῃς ἰοὐσοσ ἀεςκ 15 τείεστθα ἴο, ἥ)ὴ0Ό 5 ΠΊΟΓΟ ὈΙΟΡΕΙΪΥ υϑοὰ 
ἴδῃ πν, [80 ΒΑρρδη5 ἰῃδὶ [ἢ 15 15 [ἢ ΟὨΪΥ οοούυστεηος οὗ ἴῃς νοχὰ ἴῃ 
τε ΟἹ, Ὀυϊ 4190 ἰς ΟὨΪΥ ραβϑϑαῦεὸ ψδετε (ἢ ἰονγεσ ἀςςκ ἰ8 χεξοιτοὰ ἴο. 
θυ. ᾿τδη8]. σοτοςῖν, ἐπ ἀπ ἀμοεεγείεμ Ἡγίηξε! ἀες Ῥεγάδοςς, ὈΥῪΔ 

Ῥδυ58] ἔοστη στ Ρδίθδῃ, Οε5. 1 ὙΠ νὉ. 5 υδεὰ οὗ ἀεορ, βοᾶν 
βἰεςρ.---ᾶ. δίπος ὅπ ἰβ ἃ ἀεποιιίηδενε ἔγοτλ 3, γορβε, ἴ τλθϑηβ γοβε- 
ῥμλίεν, σαΐϊον, Ἐ2. 25 πὸ. Ὁ. ΟἹ, ον, νἱπεγαγά-  Ρεν ἔχοτα ὉΛ3, υὲκε- 

γαγά. Ἐοτ ἴδε υβς οὗ [δε ο0]]. 55. ἴῃ (5. οοπηεοοη ο΄. δ. 2, οὐέε 

ἐμμμοῆ, 2 Κ. 18:1, Το ῥχγίς. ΟΣ 15 ποῖ νροβδίνε (Ο σἰδερεέν, ΑΚΝ., ΚΝ.), 

ἷη ψὨΙΟΝ ταθὲ 1 8ῃου! ἃ ανα (ῃς αζῖ., Ὀυὶ 1 15 υϑοὰ Πεῖα 88 Ὁ ὩΚΌ 

ἴῃ τ 5. 25 οΟΥ δ5 (ες ἰηΐ, ἱπ Ῥβ. κοἱϑ τὰ 19 50, οἱ. 668. ἔ5ον, τὰ εὐλαὶ 
αγεέ γοι ἀοὶηρ αεἰξερ ἢ ιυπαί ὁ γομ τιδαπ ὃν οἰδεῤίηρῦ ΓΦΡΙΝ ἰδ υϑοαᾶ εἶςε- 
ψδεσα ΟἿΪΥ ἴῃ Ώη. 6ι (ΥΥ}), δηά 15 οἰδασὶν δὴ Ασδιηδίϑτα. [ἰ τηδδῆς 20 

ἐπίηλ, Ἢ γεοορίμοί. Οὐ 707 ωϑ, 70Υ7 ΟΜ δομεβ. ΟἹ. Ὁ τ, Ῥε. 40", 
ΟΒς. οιηδθηὰβ ἴο πον (οσ 2ζπ), ΕΒ., ΠῚ, 2ς66 η.2. ὦ πῃ, σΑϑαι. 

δἰ τ) τὶγ: τοῦ! δὲ ργαοίομς, (Ὁ διασώσῃ -ι γΗρνν, ιυί!! δαυε, 50 αἰΞ0 ὦ. Βυι 

Α͂Ι ἰΒ οοππεςί. 

ΤῊΗΕ ὈΙΒΟΟΝΕΚΥ ΟΕ ΤΟΝΑΗ Α5 ΤῊΗΕ ΟὕΤΤΥ 
ΟΝῈ (ι"-9). 

Βεϊευΐϊμρ [μα πὲ εἰογὴι ιυας δεπὶ ὃγ α ἀεὶ ἐπ ῥμγο οἵ ἃ 
γε ν οἤορνάεν οης δοαγάὰ ἐπεὶ οιυη νε55εῖ, [6 Ξατογς ἑξγοιυ ἰοί5 ἰο 
ἀϊδεονεῦ κὶηι. Τῆς ἰοί ,αἱἷς οπ ὕοπαβ. Τῆς πιθη ατὰ ᾿ιὴγπ 707 βαγ- 

ἐομῖαγς αδομέ μισεῖ αμὰ κ6 σομε5565 [0 ἐπιεὶγ πόντον ἐλαὶ ἦε ἰδ α 
Ἡεὗγειυ τυἶο ἐς βεεὶπρ γον Υαλπιυεῖ, (1:6 Οοά οὗ μεαυεη, ἐδ“: ογεαίοῦ 

οἵ με ἄγγ ἰαμά αμὦ οἵ ἰδέ 56α. 
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7. Αἴτεγ ν. " [ῃ6γα 15 ἃ "το ραυϑὲ ἰῃ (86 πατταῖΐνθ. ϑόπηδ (ΒΚ 
(8δὲ Ξοῃῃθι ῃηρς ἢ45 Ὀδδη ἰοβὶ, δυϊ (Πδ( 15 ΠΑΓΟΪΥ ἢδοδβθαῖγ. ΤΠδ 
βίουτη 500 7.5 Π0 βίῃ οἱ δυδέηρ, δηὰ [Π6 58] 0 Ὑ5 ΠΟΙ͂ [εδὺ (ῃδὲ δῇ 

οἰεηάρα ρσοάὰ [45 βεηΐ ἰῃς 5ἴοστῃ οἡ δοοουηί οὗ 50:16 οὔθ οἡ ἴῃς 
βῃρ ψῇομλ ἢ ψδηΐβ ἴὸ Ρυηΐϊθῃ. ὙΠΪ5 15 δὴ οἷά Ὀε]ϊοΐ, οὐ. 705. 
"0 δι 1 5 45 Δ. ΘΠ ΑΓοα ὈΥ ἸΏΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ65 οἵ δηςἰχυϊγ. ΟΥ̓ οουδα, 
ποΐ ἜΨΘΙΥ βίοσηι 3 ἰηἰεγρσείθα 88 ἃ βίρῃ οἱ ψτδῖῃ οἡ (Π6 ρᾶτσί οἵ 

(86 ἀεἰῖγ. [1 γγαβ8 ποῖ υη1}] (Π6 54 1}1ὁγ5 δα Ἄχῃδιβίθα ἜἼνεσ οἰ μοσ 
ΤῊΘΔη5 ἰδδὲ {πΠ6Ὺ ἰδουρῃξ οὗ (ἢ]5 1651 ρβοβϑι ὈΠΠῚ ̓)γ0γ.. Βυϊ ον οοὐ]ά 

[86 σΌΣ ] Ὑ ομα θὲ αἰδοονετθα δ ΏΟΓα τηδη 8 Ὑ]ΒάΟΠῚ 18 ποῖ 50- 
αἰεηΐ, [86 αἰνίης ἀεφοίϑίοη 8 ϑουρῃί. Τῆς ΠΔΙΤΔΙΟΥ ι1568 ΘΙ 8 

ἀενίςοε (Πδὶ ͵ἰ8 φοπηηοη 4}} ἱστοῦ σῇ δηθαυϊίγν, (ἢ 6 οαϑηρ οὗ Ἰοίϑ5, 

ο΄. Ῥτ. τό 3 Αςἰβ τ, Ενεη ἴῃς ὕπα δηὰ Τυμπιηνίτι ᾿ογα Ξδογοα 
Ἰοΐβ [του Ὠ]Οἢ Ὑδηννθἢ δηποιηςεά ΗΪ8 Μ}}}}. ὙὍὨα ἀδοεϊβίοη οὗ 
(Π6 ἰΙοὶ ψὰ5 δυίῃογίδανε δηαὰ θη], θδοδυβα 1ὑἃ ψὰ8 τερασγάθα 88 

Οοὐβ οσι ἀδοϊϑίοη. Α4ηπὰ πεν ϑαϊὰ οπε ἰο ἀποίλεγ, σοηιθ ἰδὲ τ:5 

οσαϑί ἰοίς, ἐμαί τῦό ρίαν ἄμοιῦ 707 τυΐο5ε δαζε ἰμι5 ἀἰδασίοῦ α5 σοηις 

Μο μ5. ἘΝῚ] 5 ἤθγα ΡΒ γϑῖςδ] ΟἹ], τϑίοτγίιης, αἰβαβίοσ. Τῆς 
Ιοΐίβ ψγεσε εἰἴ πε σ βίοῃ θϑ οὐ οἴδοσ δυίοἰϊεβ.0 ἮΒθη [86 Ἰοΐ {611 ἀροη 
7ΤοηΔ} (Βεσὰ γν8ἃ5 πὸ ἀοι!δί ἴῃ [ἢ 6 τηϊη65 οὗ (6 πγθη ἰῃδὶ ἢς τγχἃ8 (ἢ 6 
οδυ56 οὗ ἴῃ ἀεἰ1γ᾽5 δΔηροτ, δηά {ΠΥ σννου]ά, οἵ οουγβα, ποὲ δϑὶς ἢϊπὶ 

αἰίζοσ [86 ἀδοίβίοη ἰο 61} {τὰ 70Υ τυλοϑδε δαζε ἰδὲς ἀἰδαδίον παά σοηι6 

ψοη ἰἤδηι, ἃ5 481 ἰπιΕἰπιαΐε5 ἴῃ ἃ ρίοββ οὴ ν. ὅ.--ἼΒοσε 15. δὴ Ὄχδοὶ 
ΡᾶΓΆ}16] ἰο 1818 ορίβοάςδ 'η τς Βυα κί 5Βἴοτγ οἵ Μιζίανϊη δῖκα ἔτοπὶ 
ΒΘΏΔΓΟβ5, ΨῆοΟ Παά φοηα ἰο 568 ἴῃ αἰϑοθεαΐδηοςες ἰο [Π6 σοτηπηδηά οἵ 

᾿ἷ8 τηοίδεῦ. ΤΏ 5ῃϊρ βϑυ θην ΟΔΠ|6 ἰο ἃ 5ἴορ οἡ ἴδε 568 δηὰ 

οου]ά ποΐ θὲ τηδάς ἴο ργοςεδσά. Τβα 84 ]]0γ8 οδϑί ἰοΐβ ἰὴ ογάδγ ἰο 
ἀἴϑοονοσ οὔ ΜΏοβα δοοουηΐ (818 σα Δ Ὑ ἢδα Ὠαρροηθα. ΤΏὮγεα 

ιἰπγ65 [86 ἰοἵ τηδτκοα Μιίαν πάδκα 85 ἴ86 σα 7 πο. ἸΝΒεγευροη 
[6 58 :]οῦβ 8ε( ἢἰτπη δά σϊ οἡ ἃ ἤοδὲ ν ἢ νἱτγίυ δ! ἰΠ6 βαπγα νογάβ8 

18δἱ τς 581:1]0Ὑ5 ι.86 8ἃ5 {ΠῈῪ ἴἤτονν [Ομ ἢ ον θοταά, “ἸΏΔΗΥ ταιβὶ 
ποΐ ΡΘγίβῃ οἡ δοςοιιηὶ οὗ [818 οης.᾽ ὙὉδὲε Ροδῖ [Βδὴ σοπέημοα 118 

ιπρ. (Ε. Ηαγάγυ, .οπα ς. τ μπᾶ . ἅ,. 430, ἰὰ, ΖΟΙ͂Ο., τϑοδ, Ρ. 

153).-,ἔδε. ΤΕ βίγδηρε ραββθηροσ ΤΏΔΥῪΥ ἢδνα οχοϊϊθα ἴῃ6 ϑυβρίοίοη 
οἱ 16 5411|0Ὑ5 Ὀεοίοσε, [ἢ Ὺ Κηὸνν ποιῃίηρ οἱ Ηἶτα, 6 νγὰ8 ὩΟΠ6 οἵ 
{μα ῖγ πα ογ. ὅ80 ΒΟΥ παίυγα! γ ψψαηΐ ἰο ἢπά οὖἱ ψῃδῖ Κὶπὰ οἵ 

ἸΏΔη ἢδ ἰ8 δηἀ δὶς ἰπι, 7λαὲ ἐς ἐγ} διιδίγδ55 7 δς. ἮΕΙΟ οἡ (ἢ]5 581Ρ, 
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ΨὮΥ ἃγὰ γοὺ ἰδ κίηρ (8 ἰρὺ ΤὨΪβ ἰ8 (Β6 πηοδηΐηρ οὗ ἴῃς αι69- 

ἄοῃ, ταῖμογ ἰΒδη εὐλαὶ ἐς ἐδ οοομμῥαξίοῃ, ἃ5 18 ἰῃαὶ ψεγα [86 σϑᾶϑοῃ 
ἴος (οὐδ δῆρεσ. ΤΕ]! υ, τὐλεγε ἀοσὶ ἐμοῖς οοηις ἡγοηιῦ ἩΜαὶ ἐς 
ἐλ.) (παῤὲέυε) σομπίγγ7ὴ Απά ευἱαὶ ἐς ἰμγ παϊομαϊῃγ7---9. 7ομ Δ} 8 
ΔΏΒΥΕΙ 15 Ὀτίεῖ δηὰ γϑλασκαῦ]θ. δ ΟἿΪΥ τερ] 1685 ἰο {86 4065- 

ἄοῃ οὗ 815 πδίοῃδ τίν, 1 αν α ΗἩ εὗγειυ. ΤὨΪΒ ἰ5 (ἢ ἡδτης ψῇϊοἢ 
5:86} 1165 86 ἢ [ογείσηοιβ, σ΄. απ. 40 Ἐχ. 27 4,15. εἰς. Να- 

οη ΔΙ δηα τε ρίοη ρὸ ἰορείμεῦ: Απῶ 1 ιτυογελρ Υαλιυεῖ, ἐμὲ 

Οοά οἵ μεαυεη ιὐο ᾽παάξ ἰἢ:6 5σεα απὰ ἰδ ἀγγ ἰαμά. ἨἩξς ἀοδβ ποῖ 
ἰηϑϑὲ οἡ [8 βρθοὶϑὶ ρίεϊυγ, Ὀυϊ 5᾽ ΠΠΡΙΥῪ ἡ ἢἰβ8 σεϊϊσίοιιβ σοπηςθο- 
ἄοῃ. Ἧξς ἰ5 4 Ὑδῆνεῃ οσβ ρροσ. Απά αυἱΐε ἰῃ ργορδείς βίγὶα 
ΒΕ Ριοοδδᾶβ ἰο ἀδβοσίρε Ὑδῃῆνεῃ 85 ἴῃς Οσά οἵ μέεανεη. ΤὨΪΐ5 γὰ5 

ἃ ζουηοη {{π|6 οἱ ΥΔ ἢ ἴῃ ροβίοχη!ς {{π|65, 45 ποῖ ΟὨἹῪ (ἢ6 ἀοςευ- 
Ταδηΐ5 ἴῃ ἴῃς ὈοΟΚ οὗ ΕΖγα Ὀυΐ 4150 ἴπΠ6 [εὐ ἢ Ασγαπγαῖς ραργτὶ οἵ 
ΕἸεΡΒαη πα βῇον. Ὑδημεἢ᾽ 5 οπγχηἱροίθηοα δπα ἰγαηβοθηάθησα 
ΔΙῸ ΕΧρτεββοα ἰὴ (15 ΔρΡεὶ]δίΐοη.. 11 15 1 θγεβθηρ, ἴο ποία [δῖ 

7ομδὴ δα ἀ5 δἱ οῇςε ἰο [815 ςοηξεββίοη Ὀεΐοσε {π6 ῬΒοθηϊοίδη βδιϊοσβ, 
ΒΟΙ16 οὗ ἩΠΟΠῚ ἩνΟβρροα 85 ἐμεῖς οϊοῖ γσοά Βα' αἱ δηᾶνιξη τε ε 
Τογά οἵ ποανεη, ἰαὶ ὙΔη ἢ δὰ »παάξ ἐξ δεα απὰ ἰ᾿δ ἀγγ ἰαπά. 

ΒΥ Ρτοοϊαϊπηΐηρ Εἰπηβο] ἢ ἃ βογνδηΐ οἱ Ὑδηνο;, (88 (οά οἱ δάνεῃ, 

ψνῦο Βαά τηδάς δηά ψο ΤΠοῃίτο! ]θα ἰδς 5ε8 δῃά ἰἢς αἀτγ ἰδηά, ἢς 
τηδάς οἶθᾶσ ἰῃδὶ δ θἢ δά 86ηΐϊ [ἢ15 βίοστῃ Ὡροὴ (6 5808. Αμπὰ 

βίησα 1ῃ6 ἰοὶ δά ροϊηϊοα Ὠΐπλ ουΐξ 85 (6 ουἱρτίϊ, ἰλ4ι Ὑδῆν ἢ 5 
Ρυσβυΐηρ πηι. ὙΠ6 Πδιτσαῖοσ 6065 ποῖ γοργοβοηΐ Τοηδἢ 85 Ὀεοοιη- 

ἷῃς οοηῃϑείουβ οὗ [Π6 ἱποοηρτ Ὑ οἱ 5 Ηϊρῃϊ δηὰ οὗ ἢϊ5 Ὀοϊϊοῖ, 

1πουρἢ [ο8}} το }1565 (ῃδί ἢ6 σδηηοῖ Ἔβοδρε Ὑδηνθῆ δηγνῃογα οα 
Ϊαηά ογ 58ε8Δ. ϑυςὶ οοῃίγϑαϊ Π]0ἢ5 ἰη το ρίουβ Ρο θῇ δῃὰ ὑσαςίϊεθ 
816 ἰγεαυεηῖ δηουρῇ ἴῃ 116. Νοίε [Π6 ᾿ποοηρτι Ὑ οὗ Ὀο]ενίηρ 
ἴῃ Ἰηοῃοί είϑιῃ δηὰ δἱ ἰδ βαῖδ {πὸ ἀδηγίηρ Οοὐ᾽β τεϊδίίοη οὗ 
ἔταςς δηά ἴονε ἴο 86 πδίίοῃβ, ψϊοἢ ΟἿΣ δυΐμοῦ οοσαθαῖβ. Νον 

ἴῖ οδπηοί θὲ ἀεηϊδα ἰῃδὶ (6 5'τρ]6 δηὰ Ὀεδυθῦζυ! αἰ η Ὁ οἵ 7]ο- 
Π8}} 8 ΔΏΘΨΕΓΙ 15 πχοϑὲ βυΓΡτιϑίηρ δηα Δ] οροίμοῦ ὑποχρεοϊοα δἱ [815 

Ῥοϊηΐ, [1 15 ϑουῃθ 165 οἰαϊπγοα {Πδὶ Τοηδ} ἴῃ ρσίνίηρ (818 ΔΏΞΥΟΣ 

Βδὰ Ὀδοοσηα Ὑ δῆ ἢ 5 τιἰβϑί ΟΠΔΙΥ ἴο [ῃς Βοδίῃοη ἴῃ βρίϊε οὗ Ὠΐπι- 
8561. Βαϊ (ἢδὶ γγἃ8 50 ΓΕΪν ποῖ ἴῃ (ἢ6 διιίῖποτ᾿ 5 τη. Απῃά 1ξ 5θϑιηβ 

ΤΌ ΓὮ τηογα ᾿ἰκαὶγ δηά τηυςῇ τότε ἰη Κοερίηρ τ ἢ (Π6 Θηεἶτα ἢ δτ- 

ταῖϊϊνε ἴο ἀβϑυσηθ ἰδ οΥΡΊΠ4}}ν ἴῃς ἰοχὶ τεδα ἤδγα 515. αἰβδει- 
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ΘΗ, 1 αηι Πεεῖμρ ἤγονε γαΐηυελ, ἰμε Οοὦ οὗ πξανεη, εἰς. ΤὨ 5 
Ψ85 Ομδηρθοα ἰδίοσ, δος ἀθηῖδ!]ν ΟΥ Ρυγροβεῖυ, ἴο 1 εὐογεπὲρ Υ αἷ- 

τὐεῖι, ἐμὲ Οοά οἵ μεανεν.---10. 7οπ δ} 58 σοηξεβδίοη ὑτοάυςςδα στγεαὶ 
ἴφδτ διηοηρ ἴῃς 5811ογ5. ὙΤΠΟΥ αἰά ποὶ κποῦν ἴ86 τεᾶβοη οἱ ἢ]5 β|ρῃϊ, 

ἴοσ ἣδ δὰ ποὶ 8414 δηγίῃίηρς δροιυΐ 1 ἰο ει. ὍΠΟΥ τδουσῃὶ Ὠ]π 

ἃ ΟΥ̓ Πγη4], ΡΟΙΠΔΡ5 ἃ τιυγάογεσ ἢδεΐηρ ἴσοι ᾿υ8 06, ῬΏΟΤΩ (ἢ ς 
ΔΏΨΤΥ ξοὰ (Μ8ο νγ85 ἰῃ σοπίτοὶ οἵ ἴδε 5ε8 85 ΜψῈ]]} ἃ5 οἱ ἴῃς ἀτγ ἰδ) 
Ν 85 Ρυγβυΐηρ ἴῃ (ἢ6 βἴοστη οἡ ἴπε 8εΔ. Απα [}]} οἵ ΠΟΥΤΟΣ (ΠΟΥ 
δχοϊαἰτηρά, Ἡλμαὶ παεί μοι ἄομε! ΤΏΘΥ ἀο ποὶ 851 ἴοσ ἱπίοστηδίίοῃ 

δρουΐ (Πς πδίισγα οὗ Ὠΐβ ογίτηςθ, δυΐ ἀγὰ Βοιτίϑα δἱ ἢ15 θοϊ ἃ αἰϊετηρὶ 

ἴο δε ἔτοτμμ (δ6 ΑἸτιρῃγ αοά. Τα δυίδοσ οὗ ἴῃς αἰϊογαίίοῃ ἴῃ 
ν. " δἀαοά ἰῃ ν. ͵5, ἃ5 δὴ δχρ᾽δηδίίοη οὗ (6 δχοϊαπηδίίοη οἵ (δ 
58 [|1015, 707 ἐδ τι ἔπει ἱπαὶ Πδ τας Μεεὶπρ 7γοηι {16 ῥγέδοθοε οἵ 

γαλιυεῖ. Απὰ ἃ τοδαοσ οἱ [Π6 δἰίεγεά ἰοχί οὗ ν. ἢ, σοπάθετηρ ΠΟῪ 
1ὴ6 541}1οὁγ8 οουἹὰ Κῆον ΨΥ ἢς δα ἢεά, δηα ἱηιεγργοηρ ἐμεῖγ 

Κηπονίθαρα ἰη ᾿ἶἰπς ἢ νν. 5, ττοῖθ ἴῃ 186 τηδτρίη, ον π6 παά ἰοἰά 
ἐμερι. ΤῊ 5 νν88 ἱηἰτοάυοεδα Ἰηΐο Πα ἰοχὶ ἰδίεγ οη. Βυϊ 115 ϑβεοοηά- 

ΔΙΓΪΏ685 8 Δρράζεηΐ ἔγοῖῃ ἴῃ6 ὐὺνκναγα σοηβίσυςοη ἰη ΣΟ (6 

ἴνο οδ058] ϑεηΐθηοαϑ ἴο ΠΟ" οδοῦ οἴμοσ ψίδουξ οοηπεοίίοη. 

Ἴ. Ὧ5Φ3, οοηϑβίβίβ οὗ 3 ὁ δ Ὁ Ἔ Ὁ. ὙΠΟ τεῖ. ρατί. Κ᾽ πα Ἔτν, ἰ5. υϑοὰ 
Οςς ΔΒ ΟΏΔΙΪΥ ἱπ φαυὶν Ν. 5γδο 5ἢ, ἔγοαυσηεν ἰη Ἰαῖοσ τυτὶ ἰηρθ, ὑσονδὶ}- 
ἱπρὶγ ἰη ΝΗ, ὃ νναβ Ἰοϊπεά ἰὸ ν᾽, τ΄. Ασαπλ. δνἽ, αἰ σαγβ Ὀείοσε ργοῃ. 8ἴ5., 
ὧς, εἴς.» φῇ. ν. 3, 50 Βογὸ "εν. ΒΥ τᾶς δἀαϊοη οὗ ᾽ν ἴΒε ψῃο]ς Ὀδοοπλοβ 

ἰηἰεττορδῖϊνο, ο σοοομπμὶ οὗ τυδοηιῦ ᾿ἴϊ. ὁπ σοσομ οἵ ἐλαξ τυδίοϊ σοποένης 
τὐλονιῦ 8εε ν.". Οὐ. ΒΌ0Β., Οε5. "οκ. ἴδ τῷ 55»1).--8. ὋΝ ἼΦΝΣ ἰ5 
ἴῃς Ηδεῦ. εαυϊναϊεηϊ οὗἨ "ον 3, Ὀυϊ 58 380 βἰπρσυϊαγ δηὰ οἰ ΠΊΒῪ μαι ἰϊ οδῃ 
ΟἿΪΥ Ὀς τερασζάςα 85 δὴ Ὄχρίδηβίίζοη οὗ "593, δηά Ξίηος (Ὡς σοῖς 86η- 
ἴδῃςα Ὁ ΤΙΝΙ ΠΡ ΕῚ ̓ν ὝΦΙΝΩ ἰβ ΤΊΟΓΕΙΥ ἃ σεροιοη οὗ ν. 728, τὴς ΠΊΔῪ ὃς 
ϑυγο ἴδδὶ ψὰ αν ἴο ἀο υἱ ἢ ἃ τιλτρ. ἢ. Ὡς ἢ ἰουπὰ 115 ψΑΥ ἰηΐο (᾿ς 
ἰοχί. ὙΠ αυσπιίοῃ 8, τογεονοῦ, τ σδη σ᾽ 685 στα, 5ἷηος ἴΠ6 το δαά 

αἰβοονετγεὰ ὃν ἰοὶ ψῇο (ἢ συ οα γὰ8. [195 ποῖ ἰουηα ἴῃ βδϑνοσγαὶ 
Ηδςθ. τη85. ογ ἰῃ ΟΝ δηὰ ἰ5 οὐδ ΌΥ ΤΠΔΗΥ͂ ΞΟ μοΐδγβ. Οὔτ, στ δο ἀς6- 
[επᾶ 8 115 ψεηυΐϊηοης55, (ἢ ηΚ8 (Πδὶ ([ἢ6 τηδη σδηϊεὰ ἴο δηα ουὔἱ νϑοῖδοσ 
7Ἰουδὴ νὰβ Πρ το δοκπονϊεάρσε Ηἷς χὰ} ἀηὰ (15 οοηθττα ἴῃς οοσ- 
Τεςίης688 οὗ ἴῃς Ἰοῖ. ἼΛυν Ὁ ΠῸ τολσί ἐς τὴ} δωδίμεςς Ὁ ἘΔγ. οοστεςν, 
ιοας ἐπέ (ὅἍ7 Ζιυεοὶκ ἀεἰμεν Κεὶσε 7 Ῥα. ““ἰϊ5 ματι δῦ δισίηεςς ἰὴ Μ ΙΟἢ 
Ὧδς νὰ8 δηραρεά, δηὰ ἴοσ ψῃϊοι ἢς νγὰ8 σόοπλα οἡ Ὀοδγα.᾽" δεν. [δίκας ἰἴΐ 
ἃ3 τηεαηίηρ, τοδαί μαΞί ἑξομ ἄομ ἤ---θ. ΥὩ;, ὦ δοῦλος κυρίου -- γὴν Ἴ2., 

(ὦ ἰοοκ ἴθ " ἴογ δὴ δοδγενίδιοα πννν, Α͂ 15 ῥγοίεσδθ!ς. ἴδ πε θαν, δῖον. 
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ου. ἐδε Οοὰ οἵ μεαυεη δῃηὰ τεραγὰβ αἶϑο ἴδε σεὶ. εἰ. τοῖο μας ᾿μαάξ {δε 5εα 
απὰ (δε ἀνγ ἰα"α 85 ἃ μκἰοββ ἱπϊεπάςα ἴο πεϊῃίεη με τε] σίου εἰεπηεπὶ οὗ 
ἴδε ἰεχὶ. Ηες εχρ]δίηβ ν. 3} σα» αὐγαϊὰ οἵ Υαλιυνεᾷ ἰῃαὶ ἰ5 ψὮῪ 1 διὰ 
τΥ56}, δῃὰ ἀπάς [δαὶ ἢ 115 σοηξεββίοη (ἢ ῥγουὰ δϑβεγίοη οὗ Ὀεϊϊεΐ 
ἷη ὙΔηπεἢ 88 ἴῃς Τογὰ οὗ ἤεδνεὴ δηὰ δασίἢ δηὰ ἴδε βεᾶ '5 ποῖ οοῃι- 
ΡΘΕΙ6. Ηἱ5 τοδίη δυχυσαεηῖ 18 ΒΟΎΤΕΝΟΣ ΤΩΘΌΪΟΔΙ, ἴῃς τοσάς ἀο ποῖ δὲ 
ἰηῖο [86 Βεχϑηγοῖοσ βοῆεπις ἰῃ ΜὮΙΟὮ, δος. ἴο ὅ51εν., ἴὰς ΒοοΙ οὗ ]ομδὴ 18 
οομροβδά. 

Ιῃ οὖν ἐχροβίἴοη τὲ ἕδνς δϑβυγαςα 85 (δες οτὶζ. εχξ ὯΝ "την ΣΟ 5} 
πᾺ5 (ἢ ΚΟΗΪεν, Βυ..).---10. Π2, ῥγίς. ἀδῃοῖεβ ὑγεβεηϊ ςοηιἰπυδῆςε 

οὗ ἴῃς δεϊΐίοη. Ἶνε., Νον., Μασγίὶΐ, δῖαν. οὔηϊὲ Ὁτιὴ ὝΠ 59 85 ἃ ρίοβϑ. 

Ἴδε γταβὶ οὗ ν. 190 γγυςῖ 4150 Ὀ6 οὔ τἰδα 85 5Εοοη ἀΑΓῪ (8 Βδδπις, Βυ., 

ὟὝἊ..). ἍΥᾺ]. δηϑροβοβ ν. 19 δἴϊζεγ ν. 1, σεζασγἊβ ν. 190 δηά ἴῃ ν. "" ἴῃς 
Ρἄσαβεβ, σμά ἐμπὲν Ξαίά ἰο μὲηι δῃὰ ὁπ ιυλοσε αἀοοομμὲ μας 5 εὐ ἐόν 
ἐο μ5ῇ 85 βϑεζςοπάδεγ. Βυῖ (8 15 ποῖ ἤδοδβϑϑασγ. ΓΘ» ΓΝῚ ΠῸ ἰβ ηοΐῖ ἃ 
αυσϑίοη ἔογ ἱηίοττηδοη, Ὀυΐ Δη Ἔχοϊαπλδίίοη οὗ Βοσσοσ. (. Οη. 1:13. 

ΤῊΕ ΞΥΠΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ 5ΤΟΕΜ ΒΥ ΤΗΚΟΜΊΙΝΟ 
ΤΟΝΑΗ ΙΝΤΟῸ ΤῊΕ 5ΕΑ (1.5. 

Αηχίομοῖν {πὲ βαΐΐογς αδῷ 0ηπα} ὑπαὶ ἱμεν ὁπομά ἀο ιυὴξ 
λὲηι ἵμ ογάον ἱμαΐ ἐπε είογηι παν σεα5ε. Απμά ἐε [εἰϊς ἐπδηι ἰο εαϑί 

μὴπι ἱμίο {λ6 δεα, 707 κ τὐας δωγε ἐπαὺ {δ οίογηι μαὰ σοριδ οη Πὲς αο- 
οομπ απάὰ ἐμαΐ ἐΐ τυομϊά σεαξε, 7 ̓ ξ τοεγὸ ἰμγοιυη ονεγδοαγὰ ἰο ῥίαςκαίε 
ἐμ ἀπρνν ἀεἶγ. Τὴξς τιθρ 7οἤσοιυ μὶς αὐυΐοο, δέ ποί δέίογε ναϊμῖἶγ 
ἐγγίμρ ομοε πιοῦέ ἰ0 γεαοσῖ {π|6 ὁ΄ογε αμά οσὐάγεσοίπρ α ῥαδείοηαϊξς 
}γαγεῦ ἰο Υ αἰιυεῖ ποὶ ἰο ποία ἐξῆν ρμγ οἵὙὨ νιμγάον, δίμποε Ηἶς Η ἴην- 

5617 μαά 50 ῥίαὶμῖγν ἱμάϊοαίσα ΗΠ ἰς εὐ. Ας 5οοη ας ομπαΐ ἐς οςαΞί 
ἡμίο (δια 5εα, ἐδ είογηι σεα565 αμὰ {1:4 5εα ργοιυς εαἷνι. Ονεγαιυεά ὃν 

γαδιυεὶς »ρίη, αμὰ {ε} οἵ ργαϊμαάς 7ον ΗΠ ἐς ἀεἰυογαποε, ἐμ ξοαΐοτς 
οὔεν βαογίβοες αμὰ νπιαξέ πυσιυς ἰο γαληιυεῆ. 

11. ΜοδηνὮΣς (ἢ6 568 γὰ8 ὈΘΟΟΙΆΪΩρ᾽ ΠΊΟΓΕ ΔΠα ΠΊΟΓΕ ΔΗΡΊΥ. 
Ιι βοοιηδα (δὶ Ὑδῆνεῃ ἀειηδπάσα [Π6 Βυσγοπάεγ οὗ Ϊοθδἢ. Βυὶῖ 

βίηςα (ἢ6 538 }1ὁγὙ8 ἀϊά ποῖ Κῆον Ηΐπι, [Π6Υ οου]ά ἠοῖ ὃὈ6 5ιιγθ. ὙΠΕΥ 
ΨΟΓΟ δἰγαϊά ἰο οδεπὰ Ἡΐη. (ΓΟ. 2 Κ. τη. 80 {6} δεῖ ]οῃδῆ, 
Ἡ καὶ «μαϊΐ τυε ἀο ἰο ἐμδε ἐμαὶ δ 5εα ργοῖυ οαἷνε αμπά οεαδε ὕγονι 

(γαρίηρ) αραΐϊπεί μ5 ἢ ῬοΙΏΔΡΒ ἢ ΚηΘ ΠΟῪ (ο 418} (ἢ6 ΔΗΡΕΙ 

οἵ ἀοά. Τα εἶαδυβε δῖ ἴδε δηά, “ον ἐμὲ 5εα τας γαρίπρ πιογε ανὰ 
ὍΜΟΥΘ, ΤῊΔΥ Ὧδ ἃ ρᾶτί οὗ ἴῃ6 παγγδῖίΐνε οὔ ἃ ρᾶγί οὗ ἰῃῆς ψογαβ οὗ 
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ἴΠ6 88 1|ο185. ἴῃ ν. Ὁ ἴΐ ἰβ. ἃ ραγί οἵ (6 παιτδαῖῖνα δπὰ 80 Ῥσοθ ΡΥ 
Ποζα ]50.---12. 7οπδῇ [6115 ἴπ 6 πὶ ἴο [ἤτΟΥ ἢἷπὶ ονογροδγά, 70γ 1 
γεαϊίδε, Ἦδ 5405, ἰδαΐ 14 5 707 πὲν δαΐο ἰδαὶ 4:}5 ργοαΐ ἐδηεβῥε5ί ἐδ ἩΡΟΝ 
γομ. Ἠξς διδά ποῖ ραϊηδα [58 Κηονίθάρε ὈΥ ἴῃς ἀφο βίοη οὗ ἴῃ 8 

Ιοῖ, Ὀυΐϊ Ὀγ ἰἢς νοΐςε οὗ 5 σοῃϑοίθθοθ. Απά δε Κηον [δὲ [ἢς 
βίοστηῃ ψουἹὰ θὲ οαἰπηεαὰ ὈΥ ἢ 5 βδογίβος, ἕο ἴδῃ ἰῃ6 χϑᾶϑοη ἴῸ 

1Π6 βίοστῃ ψουϊὰ Ὀ6 τειηονεα. 1ΐ 858 δὴ δῃσίθηϊ 83811]0γ᾽8 σιιβίοῃ 
ἰο αυΐεῖ (6 5.ΟΥΤΏΥ 564 ὈΥ ἰυγηϊηρ (ἢ6 δ.  Ὑ Ροβοὴ δάσγϊ ΟΣ 

(Ὠτονίηρ εἷπὶ ονογθοδγα πῆθη ἰΐ δὰ Ὀδοοιηα ον] ἀοηΐ [μι ἰῃς ροὰ 
οὗ [6 568 ἀειηδηάεα 11. Οὐ (ἢ βίου οὗ ΜΙξανπάδκα ρίνεη αρονςε 
αἱ ν. 7.--18. Βυϊ (ἢ 5611ὁγ8 ἢεϑὶἰαϊθὰ ἰο ἕο! ον [οπμδ ἢ 8 δανίςαβ. 
ΤΠΟΥ σεγὰ ἰὴ ἀουδί τ βοίμοσ Ὑδηνεἢ ψου]ὰ Ὀ6 Ρ]εαβθα ἩΠῊ 1. 

ὙΤΏΟΥ αἰά ποΐὶ Κπον ψῇῆδὶ Τοηδῃ μαὰ ἄοπο, δηά οουἹὰ ποί ΡῈ 
ΒΌΓα (ῃδί 4}} (δὶ Ὑδῆν ἢ πνδηϊθα ταὶρῃϊ οί 51 ΠἸΡῚῪ 6 ἢ 5 ΓΟ- 

ἴσῃ ἴο (ἢ6 Ἰαηά. ὅ80 {π6} (τα {Πεὶγ υἱτηοϑὲ ἴο γοϑοὺ {Π6 5806. 
ΤὭδ Ππδιταῖοσ μα 8814 ποί(ῃΐηρ οὗ ΔΥ ῥγονίουβ διίἰθπιρί οἡ {μ 6 γ 

Ρᾶγί ἴο γεᾶςδ [6 Βῆογα δηὰ (ἢϊ15 15 αὐδΐε ἴη πη 6 ψ 1 δι γα Κπον 
δῦουΐϊ (ἢ6 συϑίοπι οὗ 54 |]ογ5 ἀυτίηρ βίοστῃβ δοηρ ἰῃ6 Ῥδ᾽θβϑι ηΐδη 

οοᾶϑδί. ἔδυ! [ΠΟῪ ῥσείοσ ἴο θεῖ (ἢ6 ὀρεὴ 868 σίῃδγ [ἤδη τγὶϑκ 
Ὀεΐηρ ψτθοκοα ὕροη (ἢ τεεῖβ οὗ ἰῃ6 ἀδηρεῖοιβ οοδϑὶ ᾿π6. Βαυΐ 
ὩΟΥ͂ ΠΟῪ τονοὰ τ] ἢ 411 ἐπεὶσ τρις ἴἰο σεῖ θδοκ ἴο ἴῃ6 ϑῇῆοτε. ἴῃ 

ναϊη! ἤδη ΠΟΥ 584}07 1ῃδἱ ἰ{ νγἃ8 ἐπῃροβϑὶ]α δηὰ ἰῃδΐ [ῃ6 868 
ἰπβίοδα οὗ Ὀεσοσαΐηρ ΤΑΙ ΠΊΟΥ Ὀερδη ἴἰο γὰρὲ 511} πιοσγε, {Π6Ὺ ῥΕῚ- 
οοἰνοα ἰῃδΐ Ὑδῆν ἢ 5 Μ}}}} γᾶ 5 ἴῃ δοςοσά ψἱἢ 7οη 8} 5 βυρρεπάοηῃ. 

---:Τ14. 80 δεν ἀροίάοα ἰο ἰἰτον [οπδῇ ονεσροαγά, δὰὲ Ὀεΐοσε ἀο- 
ἷηψ 80, ἴΠ6} οὐδ ἴο Ὑδῆνθ ἢ! δπὰ ἱπλρὶ ογοὰ Ηΐτ ποῖ ἴο Ιοοκ ὕροη 

1η158 δεῖ 85 1 11 σψοσὸ [ῃ6 5ῃραάϊηρ οἵ ἱπποσοηὶ Ὀ]οοά, δῃά ποῖ ἴο 
Πο]α {δ6πὶ συ} οὗ ἴῃς ἀσαιἢ οὗ (8 ὰη. Ὑδαν ἢ τϊρϊ 5146 

δἴϊοσ 411 ψ 1} 815 ὙΤΟΥΒΏΪΡΡΟΓ δηὰ ἀνέρα ἢἰβ8 ἀθδίῃ ἀροὴ ἰμ 61. 

50 ἴΠ6Υ ἰο]4 Υδῆν ἢ ἴῃ {ΘΙ ρσάγοῦ [δὲ (6 ψεγα ἀοίηρ ποιῃίηνσ 

μυΐ ΗἸ5 ψ}}}, ἔος Ης δα 58θοηϊ (δ βίοσῃι, δά ἱηάϊοςδίεα Ὁγ ἰδ ἀδεὶ- 

βίοη οὗ ἔπεα ἰοῖ (δὲ Τομδἢ ψὰ58 ἰἢ6 ρυ}} 7 οδυ8ςε οὗ 1, δἀηά Ης 
βδά ποΐ αἰάἀθὰ {μθπὶ ἴῃ (Πεὶγ διίοηρί ἴο γαῖ ὕδοκ ἴο (6 οοαϑί 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ἴο Ρρυΐ Τοηδῇ ΟἿ ἴῃ6 5η:1ρ.σ ΤΟΥ ἀἱὰ ποῖ τερατά 7οηδἢ 85 
ἱπποορηΐ, {μεἱὶγ ψογάβ σπμὰ 40 ποί ἰαγν ρον 5 ἱπμοσοη δίοοά ἀχρουπὰ 
[86 ψνοσαϑ ὧ0 ποί οἰ ιι5 ῥεγί δῇ; 7ογ {16 [76 ο7 ἐμὲ 5 παρ. ΏΘΥ ΠΊΟΓΕΙΥ 

ΟΧΡΓ658 [Πδὶ (Π6 54110158 αἰά ποῖ σομημἶ [ῃ6 οτπγ6 οὗ γπ] [1] Πγυγά ΕΓ, 
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ὙΔΏ ἢ Ὠἰτη56} 7 δά ροϊηἰδα μὰ ουὔΐ 88 σι! δηὰ Τομδὴ Ὠϊηι- 
86} δὰ δοκπον)εάρεα ἰμαὶ ἢ6 νγὰ58 [6 οσδιιϑῈ οἱ [ἢς6 βϑἴοττη δηά 
ὙΔ ἢ 88 6 }}] ἃ58 ]οδἢ ἢδα ἀσπχδηάοα [ῃδὲ {Π6Ὺ ἴ τον ΐπὶ 
ἰηἴΐο (6 8ιΔβ. Το ΤἼἠγϑοῖ, Ο Ὑαληυεῖ,, μαςί σσωδοὰ πὲς ἀσοογά- 

ἡπρ ἰο ΤῊὴν ιυἱ}].---16. Ὀϊτεςον αἰΐοσ μοῪ δὰ οαϑί Γοπδῇ ονεγθοδσζά, 
[86 568 στον οΔ]πὶ δηὰ οραϑ6α ἔγομῃ [5 τὺ. ὍΠα ἴοττῃ υϑεα ὨοΓε 
ΙΏΔΚΟΒ [Π6 568 δηϊτηδίο, ἰ Βα Ὀδδη ΔΏΡΤΥ, [0}}] οἱ ψταίμ, ἤονν [ἰ 

88 οδίτη, ἀρροϑδϑϑά.---16. ΤῊε 5δίϊοτβ, ὑγοίουμα!υ ἱπηρτγοβϑεα ὈῪ 
16 βυάάξη οΔ]πὶ δηὰ ονεγανοα ΕΥ̓͂ (5 τηδηϊοϑίδοη οἱ Ὑ δῆ ἢ 8 

ρονετ, μεαγεά γαληυνεῖ ευἱ α ργεαί 7εαγ. Αἴ οποα ἴΠ6Υ οἴδετοα 5846- 
τῆς65 δηά νοψεα ἴο ρΡΔΥ ἰμοῖγ Ὠοϊηδρε ἴο Ηἰπὰ αἰΐοσ σοδοδίηρ (Ποἱγ 
ἀερπδοη. Υ̓μαῖ {μεῪ νονοα (6 Πδιταῖοσῦ ἀοαβ ποῖ ϑᾶγ. Ης 
ἀϊά ποί ἔεεὶ (ἢ αἰ βησυ  Ὑ οἵ (6 ο]6Γ Ἔχοροῖθ ψἤδησς (ἢ6 54110Γ9 
ἴοοκ (ῃ6 5δοηῆςοὶαὶ δηϊπΊα]ῖ5θ. Ηδ ἀοθβ ποί 54Υ ἰδαΐ (ΠΟῪ ΜγΟΓα 
οοηνοσγίοα δηὰ Ὀδοδῖηα Ὠδηςείοσἢ ἵστα Ὑ δ ἢ- ΟΣ ΡΡΟΙΒ, θυϊ 

ΓΑΙΠΟΙ ἀθβοῦρ68 ἃ β0θὴ6 ΨΐΟἢ ΠΑΙΙΤΏΟΏ 565 ἢ δησίθηΐ τοὶ ρίοη 

Δηα ἰΐ5 τεοορησίοη οὗ ἰῃ6 Θοχίϑίθηςε οὗ ΔΩΥ σού. 

11. ὈΓῦν, ἐμ ογάεν 1μιαὲ ἐξ δὲ εαἰηι, ἴοτ ψὰνν σοηὶ. τ] ἱτηρί. ἰῃ ἃ ἤπδ] 
εἶδυϑςε αἴΐζοσ δὴ ἰηπιοιτοραῖῖνε βεηΐθηος οἵ. (εβ. δ1α, ΡΟ Ῥῥχεζηδηῖ 
ςοηϑῖγ., ἐξαδε ἥγοθι (γαρίηρ) αραΐπσέ μς. ἽἼ ἷπ ςοπιδίπδίοη τὴ δη- 
οἴδοσ νῦ. ἀεποίεβ ὑγορτεββεῖνε δοΐοη, ΟςἿ8. 1. ἀγδὺ νη, τοας γαρ- 

ἐπ νιογεὲ απὰ νιογε.---ᾶ, νὙὉ τα ρον, 866 ποίβ οὐ Υ-. ἴ. ϑῖεν. οἱι. 
ὈΣ ΟΡ ΤΩΣ. ς5.- 18. ἼΣΠ τηθϑη8 1, ἀἦρ, ἤετε ἀὲξ (οαγ5) ἑνπίο {πὲ τοσδὲῦ 
τὸ γοῦν, Φ γρνν, Ἐ γεηιϊραδαμ. (ὦ παρεβιάζοντο πιαάε εὔονί5 (Δ 

ἴ(ς οδτ8). Οἵ. {π|πΚ8 (μδὶ (Ὅ᾽ 5 Ηεῦ. ἰεχὶ νγὰβ ρεγῆδρβ ιπ", νοὶ. 
πῶ, ὈὰΣ πιοτὸ ΠΠκοὶγ ἰἃ ττὰβ ἴῃς βα)ς 88 ΑΙ. νην, 9 ὑγίηνρ δαεξ, τε. 
τῆς 510Ρ. δῖον. τεδύσϑῆψεβ ἴῃς οσάεγ ΌΥ τεδαϊηρ πρϑπτον 20 την ἐοον μον 
οὔ δοοουηῖ οὗ ἴῃς τῆγιμπι.---14. ΔΝ ἔτοπι ΔΝ -᾿ ΜΣ, "ἃ βοηρ μαγί. οἵ 

Θηίσεδίυ, αἷ, ποιυ! 1 (οτ τυε) δεξεεοῖ, ἐμθε )" ΒΒ. ὦ Ῥεδυ θεν 52 
Ν) 73, ἀσοερέ ΟΡ ῥειίοπ !] Ἔ φωσεμνιμδ. Φ0)3, οἵ. 2 5. τ41, ὦ ϑρὶ γα; 

ἴοτ Ν'Ὁ2 ὃῪ ὅὅ λ}1 ΟἽ Γ)ὴπ, ΝΣ 18. τ ἰοη Βοτε ὙΠ Ν 85 ἷπ 70. 4:5. 

ϑίον. οὔ. ΠΥ ΔΥΟΣ ΛΩΝ ΤῊ. ς85. 4“Ὦ ἴστϑῃ8]. Το αγί Υαλιυεὴ ἀπά, Ὀυὶϊ 

(15 15 στοηρ.--1δ. 10 ἼΟ» πκὸ τῆς Οσγηιδη σδείελεη νοῆ, ἐξαξε, ζ΄. απ. 

205 305. ἢΡῚ 8 δὰ ΟὨΪγ δοτε οὗ (Πς γαρὶπε οὗ ἴῃς 5368, εἶβϑε ἴΐ 15. υϑοὰ οἵ 

βίσοηξ δζηοίίοηβ.---16. 5ῖεν. (Μεγ) τεχατά δὰ θοῖἢ πλὴν τ δηὰ πνοὴ 85 
Εἰοββεβ, δυϊ Μασ ἰηϑβῖδα σῃογ (δι ἰῃ6 σδασαςίεσιϑιῖς οἰοπχοηῖ πνου]ὰ 

ἴδ Ὀς ἰδίζθη αὐναύ. δίεν. πον (ΜΠϊξοο θη) τεραταὰὰβ ΟὨἹΥ οὔς, ῥγεΐοσ- 
ΔΌΪΥ ΠΝ ΓΝ, ἃ5 βεοοπάδιγ. Οὔδ οὔ. πνῦ. ᾧὦΦ πὲ ππϑοὺν γσνι, σπά 

ἐλεγ ῥγονεϊξεά ἰο Ο7767 Ξταογίξοες (ἴεν ἰΠεῪ Ὠδά σεδομοαὰ ἴδ 8Βοσο). 
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ΤΟΝΑΗΘ ΘΕΙΙΝΈΚΑΝΟΕ, κ2΄.5. ἢ (ἔνοι, 1᾿ἱ δ᾽. 19. 

Βν Υγαμλισεῖ""ς σοημπαμά "ομαΐ, τυας αὐ οποε σιυαϊοιυεά αἰνε ὃν 
α πρε βεὰ αἀμπά γεριαϊπεά ἦι ἧς οἰοπιαοῖ ἰΐγεο ἀαγς5 απά ἰἤγέα 
πὴρ5. Τῆκση πὲ ῥγαγεά ἰο Υαληιυεῖ, ιὐὐο οοηρμαπάφά ἐπε βδἧ ἰο 
ἑβγοιυ πὴ τ ΟΠ. ἰμι6 σἤογε. 

αἷ (Εηρὶ. 1). Τάση Υ αλιυεῖ, ογάεγεά α ργεαὶ βεῖ ἰο τιυαϊοιν .0- 
μπαλ. Τα ἰγδηϑιδίίοη ῥγεῤαγεά (ΑΥ., ΚΝ.) 15 τι ϊϑ οδάϊηρ, ἰοῦ (ἢ 6 

ἢ5ῃ ννᾶβ ποῖ ογεδίβα δὲ (ῃδὲ ἱπβίδηϊ θυὲ ογάθγοά δΥ Ὑδηνθῃ ἰο ἀο 
ἫΪ8 υἱδαΐης πῆ ϊΐςοἢ 1 ἰπβίδης νυ αἀἰά. (Οὔ. αἰβο ν. ὅ. Τῇ Ἰαΐεγ 
7ετνν5 Ὀε]ονοὰ [δἰ σοά οτεδίοα (8 ἅ5ἢ οἡ (86 ἀδγ οὗ ογεδοη δηὰ 
Βεϊά ἰΐ ἴῃ γοδάϊῃθβϑϑ ἴογ ]οπδῆ. Τῆς ΗθΌ. 5ρεαῖκβ 5 ΡΥ οὗ ἃ ργεαὶ 
βεῖι, ποῖ οὗ ἃ ψῆα]6. (οζωσηθηϊδίοῦβ μαναὰ (δουσῃϊ οὗ ἃ ἰαῦρὲ βδσκ 
(τφμαΐμδ οαγολαγία5), Οὐδηάΐ δηα ποτα σεοθηῖίγ Ρ. Ἡδυρί οὗ ἃ 

σδοθδίοῖ οὕ βροιτη- 8416. Βαυϊΐ (Π6 δυίδοσ ἀἰὰ ποῖ Βρεςοῖ!γ ἴῃς Κὶηά 
οὗ ἢ5ῃ: ψΠοΠοῦ ἢ6 νγα8 ποῖ ἰηϊογοϑίθα 1 (ἢ15 οἵ ἀἰά ποῖ Κπον 

δηουσῇ δου ἱΐ, να οδηηοί (61. Ηδςδ Παά Ρῥγοῦδοὶν Ὠεαγὰ βίογιεϑ 
οἱ ἢυχε 568-Πλοηδϑίογϑ 10 ἢ ἢδα 5:8] ονγθα τθη γἢο]6 δηὰ δ]ἴνα. 
ΤὨς Π5ἢ 458 πο οἴπογ ρύυγροϑε ἰῃ ἰῃ6 βίοσυ (δὴ ἴο βίον ] πῇ 

δηὰ ἴυ8 ἴο βϑᾶνα ἢϊπὶ ἴτοπὶ ἀτονηίης δηα ἀνεης8}} }7 ἴο Ὀτίηζ 
πὶ ὈΔοῸΚ ἴο ἰῃ6 βϑῆοσε. Ηδυρί Ὀεϊΐενεβ (δὲ {ἃ τγὰ8 Ὀσουρδ ἰηΐο 
(δε 5.οΟΥΥὉ “1 ογάογ ἰο ἰγσαηβροσί ἴῃς ἀἰϑοθοαϊςηΐ ρσορῃεῖ 85 Βρεθα ν 
85 ΡοΟΞ510]6 ἔσο) Ϊορρδα, ἴῃ βεδροτί οὗ [6γιι58]6πι, ἴο ΑἸοχαητσοίία, 

(ἢ ἰεττηΐηυ8 οἵ (Π6 Ξῃηοτγίεβέ τουΐϊα ἔτοπι ἰῃ6 Μοάϊίοσταηθδη ἰο Νίη- 
Ἔνθ ἢ.᾽" Βυῖ οὐγ δυίῖδοσ 4065 ποῖ 88Υ ψὮοσε ]οηδῇ νγᾶ5 ο]δοίοα, (σ΄. 
ν. ἢ, δηά οἴμοβ Βᾶνα ἱμοζγείοσε ζυιδββϑοὰ (δὲ μ6 ννᾶβ Ὀτουρηι Ῥ80Κ 
ἴο {Π6 οοδϑί οὗ Ϊορρα. Τῆς ἐἦγες ἀαγ5 απ ἰἦγεο μπὲρ᾽ 5 ΜὨϊΟΝ 0- 
ὨΔῊ νψὰ8 ἴῃ ([ῃ6 Β5}} τηυϑί ποί Ὀς οὔϊ ἀονῃ ἴο Ρυΐ {ππ|6 ποτὰ ἤδη 
ὑπεηϊγ-ἴουῦ ὨουΒ ἴῃ ογάθγ ἴο τηϊη 56 [ἢ 6 σϊγαουϊουβ οἰδιηθηί. 
Ἐσογ [5 ἰ5 οὗ ᾿Σ{{|6 ἀναὶ!, Ἄνθη 18 ἰἴ γα ΡΟδβῖθ] 6 ἴο ἱπίεγργαὶ [ἢγθα 
ἄδγβ δῃὰ [ἢτε ηἱρῃ 5 (ἢ 1.5, βῖηος ἱξ ἀοο58 ηοΐ ἀο ἀΑΥ Ὑ ἢ ἰῃ6 ὁχ- 
ἘΓΔΟΓΟΪΏΔΓΙΥ πῖγαοϊθ. ΝΙῸΣ ἰβ 1 ΠΘΟδΒΘΑΤΥ, βίης ἴῃ6 5ΙΟΙΥ 5 ποΐ ἃ 

Ηἰϑίοσῖοὶ δοοουηῖ. Οἱ οουγϑο, (6 ρῆγαϑθα ἐἦγες ἀσγ5 αμά “ἶγέξ 
πὲρίς πδδὰ ποΐ Ὀς ῥγεββϑὰ ἴο τηδδη ἐχαοιγ βενθηϊγ-νο ἤουγβ. ΤῸ 
οΟἸἸοςΐ βἰοσίοβ, ἃ5 Ὧ843 οἰΐδη Ὀδθδῃ ἄοηθ, 1ῃ ογάοσ ἴο οοσττοδοσζαία (ἢ 6 

τηΐτδοϊς 15 Ὀδϑίας ἰῃς τηδτῖς, Ἄνθη 1 (ΠΟῪ τεσὸ ΜΜ» 6 }} δυϊμοηοαίεά, 
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δηά Ἔνϑὴ 1 ἰ οου]ὰ θὲ ῥτονϑά (ἢδί ἃ πῆδηῃ Ἅδη ἰἷνε ἴἤτες ἀδυβ πὰ 
ἴἢχοα πὲ 8 ἴῃ ἴῃ βίοπιδο οἵ ἃ ἢυχε ἤ5ἢ ψϊῖδουΐϊ θείης βυβοςξίεά. 
ΕἘογ 186 5ἴοσυ Ῥεϊοῃρβ 'π (6 5816 οἶ855 τ ἢ (ἢ 6 ΤΏΔΩΥ βίοσ 65 οἱ 

ΤΏΘη 5:58] οὐνοα δηὰ βανεὰ ὃγ ἰασρε 5658 ψῃϊοἢ ἀγα ἰο]ὰ ἰῃ6 ψοι]ά 

ονοῦ. ὍΤΏΘΥ 8ἃ]} ἃγὰ [οἱ (415. Οὐ δυίδογ 1οἰ5 [οηδῇ 5ίδὺ ἴῃ ἰῃ 6 
Β5ἢ} [τες ἀδγβ δηά (ἤγεα ηἰρῃ 5 ἰπ ΟΓάοσ ἴο τῇδ Κα ἃ ϑίγοῃρεγ 1π|)- 
ΡΓδβϑίοῃ οἡ 186 Γθδοῦ 85 ΜῈ]] ἃ58 ου (ἢ6 ρσορῃοῖ νῇο 15 ἴἰο Ὀς ἰδυρῆὶ 

οδαάϊεηςς ὃγ 11.--ὥῷ.2 (Επρὶ. ν. Ὦ. Απά 7ομαΐ; ῥγαγεά ἰο Υαἰιυεῖι πὲς 
Οοά. ΤΙΐ5 τείουϑ πο, 85 ἴῃς ἰοχί βίδη 5, ἰο [Π6 Ρ581π| ἴῃ νν. ὃ“ 
(Εμεὶ. νν. “ἡ. Βυῖὶ (5 ρΡ541π| 18 ἰπίογροϊδιίβα, 566 ΡΌ. 22 ζ,, δῃὰ 
ΟΣ δυΐποσγ τηθαηΐ ἤδγα ποῖ [ἢ6 Ρ541πὶ υΐ ἃ ὈΓΆΥΘΓ ἴοσ ἀεἰἑνοῦ- 
δΔΏςα, ἴῃς ψοτάβ οἱ ψΕΙΟὮ τὰ ποῖ ρίνεη. Ν'. 2 βρθᾶῖκβ οἵ ἃ ὑγδαυογ 
Ψ ΏΙΟ. 8 ργαγθα ἐφ ἐδ εἰομιαοῖ οἵ 5 ἤσ., τοὶ δἰΐζοσ [86 ἀοἰτνοτ- 

Δς6 ἔτοπῃ ἴῃς ἤϑἢῃ, 116 [ἢ 6 Ρ541π| 8 ῃοΐ ἃ Ργαυοῦ ἴοσ ἀοἰἰνεγαπος 
Ρυΐ ἃ (ῃδηκβρίνίπρ αἰϊοσ ἀο᾽ίνογαποθ. ,. 2. 18 βοιῃθπιοβ γοραγάθα 
88 ἴῃς ἱηἰτοαυοίογγΥ Ραᾶτσί οὗ [ἢ6 ᾿πἰεγροϊδύοη. Μασίὶ, 6. γ., [81 Κ5 

(Πα οὖξ δυΐῃοσ ψου]Ἱά ποῖ ἢανε τερεδίθα (Πς 5 ]εςί, 7οπαΐ, οὐ ἴῃς 
Ρΐαςο, ,γοηι {}ι6 δοῖϊγ ο ἰδι6 βαλε, ίτοτη ν. ἡ. Βαϊ 1 8 οαβῖθσ ἰο δοοοιηΐ 
ἴον (δ ἰηδοσίίοη οἵὗ ἴῃ 6 ὑ88|πὶ ἰΐ ν. 2 ννὰβ δἰ γοδαυ ἰπ ἴῃ πατγδαίϊνα. 
Βε51: 465, (ῃ6 τερε σηῃ ἴῃ ἴῃς ᾿ἰρἢ οἱ οἢ. τ ῬΘοομΊ65 Ἔνθ βἰρη ποδηίΐ. 

ΕῸΓ Μὰ ἂζὲ ποίΐ ἰοἰά ((ῃουρῇ 11 15 υϑύυ}}γν δϑϑυγηθα) ἰδὲ 7οηδῇ 
ῥγαγεά ἰο γαλαηυεῖ; κὶς Οοά αἴϊον [ΒΞ σδρίδϊη Πδά το Εἰπὶ ἰο ἀο 90. 
1 5 οσε κοῖγ (δὲ ἢς αἸΪά ποῖ. Βυΐ ποῦν [οπδῆ, ψῇο ἢδα βεὰ 
ουϊΐ οὗ 1ἰῃς εἰσῃῃί οὗ μἷὶ8 Οοά, ῥγαγεά οἱ οἵ ἰδ ςἰοπιαοῖ; οἵ ἐ᾿ι6 ργεαὶ 
5 ἴῃ ἴῃ ἀδερ 568 ἐο γα͵αληυεῖ, μἷς σοά] ΤῊε ἰογτῖ]6 ἐχρεεηος 
ἢδ4 πγαάς ἢΐπὶ ρΡ᾽ 4016. ὙΠΘη 1Ο]ονγθά ἰη ἰῃς οτἱρίηδὶ βίου ν. ἧ.. 
--11 (δηρὶ. ν. ἢ. Απμά γαλιευεῖ, Ἠφατὰ ᾿ῖ5 ρσαγοσ δπά ςραζε μμϑίο 
ἐι6 βελ. ΤὨδ ψοσάϑβ οὗ [86 σοτῃπλδη σὰ ποῖ ρίνοη Ὀυΐ Στ ρ]16ἀ ἴῃ 
[ἢ ἐο]Π] ον 85 50 οἔΐθῃ ἰῃ ΗθΡ. βρθϑοῖ: ἐΐ νογεμ δ ομἕ 7 οπαΐ πε ῥον 
ἐμ6 ἀγγ ἰαπά. ἍΝΏΘΓΕ, νὰ ἃσὰ ποΐ ἰοΪά. ϑοιηθνῇογα οἡ ἴῃ 6 Ῥ4]65- 

(ἰη184Π οοαϑί, γγχ6 ζΏΔΥ ΞΒΌΡΡοβθ. Τὸ αἰϊεωρί ἴο ἀδίοστηΐης (6 ΡὈ]Δοα 
8 ἔς, 866 οὐ νυ. ἦ. 

1. 18»), ὦ προσέταξεν, Ἐ; ῥγαοερί! 15 ἃ ἰδνουχῖϊε νοσὰ οὗ οὖσ δυίδοσ, 

Ω97. 45.1.8. Τὶ πηδδηβ 290 πωρδεῦ, αϑϑίρη, ἀρῥοὶμπέ, ογάδγ, ἴῃ ἴῃς διε 

τηδδηϊης οἿΪν ἰῃ ἰαῖα θοοΐβ (ς(, ΒΏΒ.). ")»Ὸ δεῖς - οἱονπαςῖ. ἘΦ οτοῖῖς 
ἐῆγεο ἀαγς αμπά.---Δ. ΣΝ (ἢ ἔξ. 15 υϑδα ΡΥ Πετο οὗ ἃ 5ἰημὶε 5}, εἶς} - 
ὙἼΟΙΕ ἱξ 5 υϑοὰ οοἸ δος νεϊγ. δϑίπος ἰὰς τδϑο. ΣἼ οσουγβ ἴἤτες τἶσηθβ ἰη 
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(ἷβ. οἢ. (νν. 155...) τὰ τὲ ᾿υκεοα ἴῃ τεχαγαάΐηρ Π.ῪΣ 88 ἃ βοσὶ δ] ἜΓΓῸΣ 
ἴοσ Δ (80 84]3ο Κυς.). ΟἸΒοΙβ (πἰηὶ (ἰἢς ιι56 οἱ (ῃς ἔστη, 18 ἃ δἰζῃ οὗ ἰδῖς 

ἀδίθὲ. ΤὩς στοίοϑαις ἐχρ᾽δηδίζοηβ οὗ ἴῃς στα ]5 τῇδ Ὅς ἰουπὰ ἴῃ ἴδε 
δτίεϊς ὕοπαλ ἴῃ ..Ὲ. Τῆς αυοϊείίου ἰῃ ΜΙ. 129 15 ἰδίκθη "τεσ ἢ] ἔγομι . 

11 (Εηρὶ. ν.19). Ἐογ ὌΝ Οὔ τεδὰς προσετάγη, ἃ5 ἴἪ ἰὶ Πα τεδὰ ἃ 
ἔοττη οἵ ")Ὁ, τ΄. (Ὅ᾽ 8 ἴγϑηβϑ). προσέταξεν ἴοτ Ὁ» ἴῃ 21 45. 7. Ι[{ οτἰ το ἢ 

ΠΝ, ῬΟΙΏΔΡΒ 115 οτἷψ. δὰ δὴ δοῦυτγενϊδίίοη νος (ὦ ονετϊοοκεά. ἢ 
8.150 τεδ 8 ἽΟΊ, ΔΡῬΑΥΘΠΕΥ δ ἔγες ἰσαηϑ]. Α ἰς ξυ ρεσίοσ ἰο ὦ 9. 

Α ΡΕΑΥΕΒΕ ΟΕ ΤΗΛΝΚΞΟΙΨΝΙΝΟ, «259 (Ενοι. 275. 

8 [7 Ουἱ οὗ Ὧν δηρσυΐβῃ 1 ςαἰ]εὰ 
ἴο Ὑδηνεῖ δηὰ Ἧς δηδνεσεα πα, 

Ουϊὶ οἵ ἴδε πιά 5ὲ οὗ 51δοὶ] 1 οτὶςα, 

Του ποαγαάδϑί ΤΥ νοΐςα. 

4 [7 Του ἀϊάϑὲ ςδΔδὶ της ἰπίο ἴῃς Ὠεοαγὶ οἵ 186 δε85, 
δηὰ (ἢ ἤοοαάκ κυττουπαδα π16, 

ΑΙΙ ΤῊΥ Ὀτγδάκοῖβ δηὰ ὈΠ|οῸν5 
Ῥαβϑθα ονδσ 16. 

41 Απὰ 1,1 τδουρῆϊ, 1 δὶ οδϑὶ ουἱ 

ἔγτγουι ΤΥ εἰσδῖ: 
Ηονν 53}4]} 1 ὄονοσ ἀραΐπ ἰοοῖ 

ἐοιυαγὰ ΤῊ ποὶν ἱενι ῥὶς ῦ 

4 [1] ΤῊς τυδίοιβ οῃοοπιραςββεο πὲ ἰο 5υβοςδίίου, 
(πὸ ἀδορ βυττουηάεά πος, 

δεα-οοῦβ ΤΟΙ ἩΓΑρΡΡδα δοουΐ πὶν Βεδὰ 
Ἰ[] δκδἱἵἴδὲ Ὀοϊίοτι οἵ ἰδ πιουπίδίηβ. 

1 δὰ ζοῆς ἀονῃ ἴἰοὸ ἴῃς ἰαπὰ ψνοβα ὍδΓβ 
ᾶτὲὸ δνοσ  αδιίησ ὈοΪ (5, 

Βυὶ Του Ὀτουρδτεδῖ τὰν ἰἰς ὉΡ ἔσοπι ἴδ οἱξ, 
Ο ΥδδπεἊῖ, ν Οοά. 

8 [1 Ήοπ ΤΥ βοὺ] ἰαἰηϊεὰ πίη πιο, 
Ι τουγοτ ρογεὰ ὙδηΏποΕ, 

Απὰ ΠΥ Ῥγϑγοσ Ἵδῆλς ὑπο Τ ες 
ἑπίο ΤῊ κοῖγ ον  ρίε. 

9 [1] ΤΠοβε το μδῪ τεχαγὰ ἴο νδίη ἰὰοἱβ 

ἴοτβδϊε (πεῖς (Τὰς) τείυκε. 

19[] ΒυῈ1 νἱἢ Ἰουά ἐπαηκεσίνίης 
“ἢ καοστίθος ἰο Τ ες, 

ἍΉΔΙΟΙ πᾶνε νονεὰ 1 νυ ἢ]}]} ρεγίοσω, 
ἴον ἢεὶρ Ὀεϊοηρβ ἴο Ὑδηνεῆ. 

ΤὮα Ρ588]πὶ 1β ςοτῃροβεα οὗ ρΡδηϊδπηείογβ, 90-08}1δ ξἰμαΐ-Ἰη65. ἴ᾽50- 
ΑΙ ὑνὸ ἰορεῖμοσ ἃγὸ τοραγαςα 85 ἰογπλίηςζ 3ἴγορμαβ οὗ ἔουγ 4} [-11 65 
Ἔδεο. Τῆς ΟἿΪγ ἐχοορίίοη ἴο 1} 5 15 ν. " Ώοτε τὰ Ὦδνο ἃ 5ίηρίὶε ἀίπαν- 
᾿ἷἰπε. Βουβ8 δά Μαιὶ ἔδίπκ δαὶ τε οἴδεσ ως ἢδ8 θθθῃ δοςοϊδηίδ ιν 
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οὐἰἰδ. ΤὙὍΒε ἰαΐῖον βυρχεβῖς ἴμδι ἰΐ γγλ3 βοιοιπΐηρ ἴἶο Βιωώ 7 ἐγιδέ ἐπ 
ΤΆσε, Ο Ψαλισοεὴ "εν ϑαυίοι οἱ. ῬΒ. 411. Βόδη)ο δηὰ Ὁ. τεζαγὰ ν." 

85 ἰηἰετροίδίςα. Ὧγ. Βσίχρε τεχασγάβϑ ἴῃς ρ68}π|ὶ ἃ5 οοηβίβηρ οὗ “ἴπο 
οουερίοίς βίορἢο5 ἰνν. 8.6 δηά νν. 5.8] οοποϊυἀΐης ἐδο τὶ ἃ τεΐγαϊῃ 
δηὰ.... δε} ἃ βίγορῃῆς ἰνν. ". 1] τσὶ δουϊ ἃ τεΐγαϊη."᾿ 18 τὰς ρῆσαςς 

μο ΤῊ Βοῖν ἐορε ῥἰδ ἴῃ νν. 5. 8 56 ἰηάοοά ἃ τεΐγδαίῃ, Ὠσ. Βγίβ᾽ διζαηρο- 
τηοηϊ ἰ5 υπαάοιθίεα Υ οοττοςῖ. Βυΐ νὰ οδηποῖ ὃς αὐ ξυτε ἴδδι [ῃς 
δυῖδοσγ ἰηϊδη δα ἴἰ 85 ἃ τείγαϊη, ἰπουρσῇ οσουγτίηνσ, 85 ἰἰ ἀοο5, ὑσὶος δὶ ἴῃς 

οηὰ οἔὗἉ 8ἰχ ᾿ἴπς65 ἰΐ 18 νΟΣῪ Πἰκοὶγ τῃδὲ ἣς ἀἰὰ., ἵνε νουϊὰ Ὀς 5υγοσ, {ἢ ἴἴ 
οοουττεὰ ἀρσαίη. Ὦγ. Βείψχαε δϑβιτηοβ [δι ἰἰ ἀἰὰ οτἰ παν, ἔοσ ἢδ σοη- 

ἔπυεπ, “ὙΠἰ5 βῃοννβ ἴαὶ [ἢ ᾿ὈΙΑΥΟΥ 15 ΟΪΥ ρδτί οὗ ἃ ἰοῆκεσ ρίεςς ψ Ὡ]Οἢ 
ταῦθ πᾶνε Ὀσδη ΤοΙρ εἰς δηαἃ δΥταπηοίσοδὶ 85 ψγὰ 566 ἔγοῃ ἰδ μαγίβ 
αἰνεη ἴἰο υ8. Τῆς πιείτε ἀσπιδηάβ [Πδὶ ἴῃς ἄτϑὶ τὸ τννογὰϑ οὗ ν. 1 (0 
ἐδε ἐμάς οἵ ἐπε τεομμαΐ"5) Ὀς ἰδίκεση τ ἢ ν. 6 85 ἴς Ξεςοηά ρατὶ οἱ ἰἢς 
ἀἰμαλϊης. ΤῊΪΐβ πεοεββι ἰδ ίε5 ἃ β'ρῃϊ ςβδηρε 'ἰπ ἴῃς ργεροβίοη. Καδυ. 

δηἋ δῖον. τεϊδίη (ἢς πιδϑοσεῖς αἰνίϑίοη οὗ ν. 7 δηὰ Ὀεϊϊενε [δαὶ ἴῃς Ξεοοηὰ 
Ῥαγὶ οἱ (ἢς βεοοηὰ ζίπαλ.ϊης ἴῃ ν. 5 15. τηϊδβδίησ. Βυῖϊ [815 5001|5. ἴῃς 
ξίνπαΐ, τὨγιὮτα ἴῃ ν. 1. 4190.--- Οἡ ἴῃς δυιϊι δεης εἰν οὗ [ῃε μ5641π|, 356ς ρῃ. 21 7). 

3 (Επρὶ. ν. ὃ. ἴῃ ἰῃς θγϑί ὕνο 1ἰπη65 [86 (Π6πγ6 οἱ [6 ῥ5δὶτὴ ἰ5 
βία. [Ιῃ πηοτγίαὶ δηχιυ ἢ (Ὠ6 δυίδμοῦ δα ς8||δἀ οἡ Ὑδην ἢ δπὰ 
Ης μιά Βεοασγὰ ἢΪ8 ον. Ηες πδά ὕδδη 80 Ὡδᾶγ ἀδδίῃ ἤθη Πα οτοά 
ἴο Ὑδμνεθῆ ἰμαΐ ἢς βεεπηδα ἴο 6 (45 6 5875 Ὠγρεγῦο ς811γ) ἴῃ 

ἴῃς πιϊάϑξὲ οἵ 5ῆθοΙ. Βυΐ ποῖ ἴῃ6 ἀδῆσοσ 15 ραϑί, 85 (6 ἴδῆϑ6β 
οΟἰοαυϊγ βῃον, τ΄. ν. 7. Ὅς τηοσχίδὶ Ρ6 7] ἰβ ποὲ βροοϊδοά, δυΐ 
ἴΠογὸ δῇ Ὀ6 ηο ἀουδί (δὶ [6 οηθ ψῆο ἰηϑεγίθα (Π6 ρ541π| Ἰηΐογ- 
Ρτεϊοὰ (ἢ αἰδίτεϑϑ ἰπ δοοογάδησε ἢ (ἢ δου. Τῇ οτὶρίηδὶ 
ΔΌΪΒΟΣ ΠΊΔΥ ἢᾶνα υϑοά ἴΠ656 ἐχργεϑϑίοηβ δρυγανοϊν οὗ ταοσίαὶ 1}}- 
Ὠ658, 88, έ. Κ., [6 δυΐδογ οὗ Ρ5. όρ δά ἄοπε. Βυϊΐ Βεῖὰ ἴῃ Τοηδἢ 
(ἢ ἀεϑβοπρὕοη οἱ ἀτονηίηρ 15 σοηϑἰϑίδηϊ 41} ([ἢσουχῇ, ποῖ 85 ἰῃ 5. 
όρ, στα (ἢ 6 ρΡἤγχαβοϑ ἂῖα συγαίϊννα Δηα βοοῦ δρδηδοηοϑά ἴογ οἵμογ 

[οΥΠ15 ἀεδϑοτὶρίνε οὗ ἴῃ ἀἰβίγεββ οὗ ἴῃς βίπροσ. ϑῇθοϊ, (86 ποίμοσ 
νοῦ], 15 ρογβοηϊ θα ἤδγα 85 ἃ τῃοηβίεγ Ὑἱ ἢ} ἃ Ὀ6ΙΥ, ἰῃ 15. ςἶ 118 
Ιαγρε τηουῇ 18 Βροκδεὴ οἱ. Τῇ ρἤγαϑςε οἱ οἵἩ ἐμέ δεῖν οὐ δ)εοὶ 1 
οαἰϊεά ϑϑοτηθὰ ἴἰο ἰΠ6 ᾿Πϑοτο ἰο σγοῖοσ ἰο [ἢ 6 Ὀ6ΙΥ οἱ ἰῃς β5ἢ, Ὀυΐ 
ἴϊ [85 ἴῃ τϑα! ν οίῃίης ἴο ἀο τί τ. Ν. ὅ 15 βίαν ἰο Ῥ5. 1τϑ 
40᾽ τηο΄. Εογ (6 βϑῖηδ Πγροσῦο] ς Ἔχρσγαβϑίοη οὗ (ῃτοαίθηθαά ἀθδἢ 
τ΄. Ῥ5. 1τ8' ,10..--4 (Εηρὶ. ν.᾿. Τῆς ἰηἰτά ᾿ἰηα θερίπβ (ες ἀδ6- 
βουρίίοῃ οἱ (ἢς 58 πιϊϑ 8 αἰϑίσαεβϑ. [ἐ 18. σγδχησηδίοδ!!} Υ οἰ σεν 

ζοηηςοϊος τ] ἢ [86 Ρχεοδάϊηρ, απ Τάοι ἀϊάςί ςαεί γιό. νε 5Βουϊά 
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Ἔχρεοὶ (9}0υγὴ) Τ ποι ἀΐάσί σαδί δ, Δα Ἧ ΤΔΥ ἰγδη βία (ἢ }8, ἰοῦ 
ἷϊ ἀχρ  αἰηβ ον (ἢ Ρ58]ηγ151 σοί ῥηο ἐπ6 δοῖϊγ οὐ δἠεοῖ. ΑΒ 580 οΐδθῃ, 
ὙΔΏΜΟΘΒ 15 τορασγαάθα 85 ἴῃ 6 δυΐπον οὗ [ἢ οἰ δῦ, πα ΘΘοοΠμ ΔΙ 
οδ 1.565 τὰ οὶ τη η Ποηοά. Τῆς τησίγα ΜΏϊΟΝ 15 αυϊΐα τορσυϊδτ ἴῃ 

(815 ρϑδὶτα ἀδιηδηάβ (ἢ οζηββϑίοῃ οὗ οὴς ψοσζά ἴῃ (6 ὅγβί [ΠπῸ, δηὰ 
τοοβί ρι ρ Δ ΌΪν 216 ἀεεῤ (σ΄. ΜΙ. γ.5 Ῥ8. 683) Ξῃουϊὰ ὃὈς οὐνείεά, 
ἴον 1ϊ 15 ΞΒγῃοηγτηοιβ τ] 2.6 πεαγί οὐ με δεας. Οἵ ἘΖ. αη" 5. ΤῊΘ 
δίγεαρς (ἴου Ρ]. νυ. 1.) ΒΙΌΣ ϑυγγουηα αἰπὶ ἀγα ἰῃ6 ἢοοάβ δηά οὐτ- 
τοηίϑ οἵ (ῃε 568, ο΄. ΡΒ. 2423, Ὦογα ἴΠ6 Βοοα 5 ἃγὰ ραγδ]]οὶ ἴο (ἢ 5688. 

Αἰ Τὴν ὀδνεαξεγς απὰ Τὴν δήϊοιυς ῥαδεεά οὐεῦ 31:6 ϑθθῖὴβ ἴο ἢᾶνε 

Βδδθη ἰδ Κη ἔτομι 5. 425. ὙΒογα [Π6 ἴΟΙΤΏῚΒ ἃτὸ υϑοὰ βριυγαίίνοϊγ. 
--ὃ (Επρὶ. ν. ἢ. ἴῃ ἀεβραὶν 7 ἐπομρλ (ἰϊ. 1 φαϊά), 1 ανι ἀγίνεδη 
ομέ οἵ πε σὲ ρ οὐ ΤΊ ἷης ἐγές, ἡ. ἐ., οαΐξ οὗ (6 ἸΔηά οὗ (δα ᾿ἰνίηρ, 

ΜΠ ογα ΥΔΗν ἢ τυ]65 δηα 5665 νου ΐηρ. Οὗ. 15. 2852, εσαἱά, 1 
δλαὶ! πο 5δεὲ γαληυεῖ, ἐπ 16 ἰαπὰ οἵ ἐπε ᾿ἑυΐπρ, πον 5}α 1 ἐδ ηιοη 

ὅμ} τπόγὲ το ἰλε ἱμμαδίαηίδ οἵἩ {Πι6 τυογίἄἀ. Ατος. ἴο ἴῃς οά ἰάδα 
ὙΔΏΜΘΙὨ δα ποίῃϊηρ ἴο ἀο νι (6 πείθεο σ σου], Ηδ 85 ἃ ἀοὐ 

οὗ (86 ᾿ἱνίησ δηά ποΐ οὗ ἴῃ ἀεα. ΤῊΪ5 ςοποορέοῃ ρογϑἰβίθα ὄνθη 

ΔΙ[οΓ οἴμοῖβ δὰ θδεη ἱπἰτοάυποο. ὍΘ ἱμβοσίοσ οὗ ἴῃ Ρ581Π| ΓΔῪ 
Μ06}1 μᾶνα β6θὴ ἤδσα ἃ ροίΐηϊ οὗ οοπηθοϊίοη τὶ τὖ, ὙΒοτα Τοηδῇ 
βεοὰ ἀνᾶὺ ἴτοσῃ (ἢ6 ᾿ῥσγϑβθῆσα οὗ Ὑδανεῖ, Πογα Βα ΓΕ8]1565 ἰῃδι ἢ6 

[45 Ὀδθῃ Ῥδῃΐϊβδῃοδά ἔγοι Ηΐη), οὖ οὗ ΗΙΐ5 ϑ'σῃί. [Ιη τῆς οοῃίϊηυδ- 

ἔοη 4 ἰπιτοάυοεϑ δη εἰειηδηΐ οἱ Βορο, δωγεῖγ 1 5ὁμαϊ γεὶ σραὶ» ἰοοξ 
φτῤοη ΤΑν μοῖγ σε ῥὶς, Ὀὰὶ [ἢ]15 15 80 τη η {651} Ὀγοηδίυγε ἀπά 50 
οὔ οὗ κοορίηρς τὰ [ἢς οοηίεχί (δαὶ (ἢ τεδάϊης οἱ Θ, νῇῃϊςἢ ἰη- 
γοῖναβ (Π6 σἤδηρο οἵ ἃ 5ἰηρ)ε νοψεὶ, τηυβί 6 [ο]]ονγεά, Ποιυ 5μαϊ] 

ευε αραΐμ ἰοοΐ ῤοη Τὴν Ποῖγ ἱσηιῤίςῦῷ Α χυεβοη οὗ ἀαβραίτ, ἱΐ 

5. ἱπηροβϑίδ!ε! (. Οη. 305" 8. 12). Τὸ ἴῃς Ηδρτον (ἢ ἰοηρ]ς 
αἵ [6γιϑα θη ψγ͵ἃ5 (ἢ 56εἰ ψἤογα Ὑδῆνθῃ ἀνε . ϑυγργβίηρ ἃ5 
(6 τοΐθγθηςα ἴο ἰξ Π6Γ ἸΏΔΥ 566 Π) ἴο 08 ῃο ψου]ὰ πᾶνε (Πουρῆϊ 
ταῖθοσ οὗ (6 ᾿ἰρῃΐ οὗ βδανθὴ ἴῃ βιιςἢ ἃ ςοῃπεοϊοῃ δπά ἰδογείογε 
οἵ (6 ὨρΑνΘΏΪΥ ἰδ ρ]6 πη ϊο Ὑδημ ἢ ἀνεἶί, ἴο ἴη6 ἀενουΐ [εν 
(8 ψᾶ8 παίιισαὶ. Εοσ ἢς Πουρῃϊ οὗ Ὑδῃ ἢ 85 ᾿ἰνίην ἀτωοηρ Ηἰ5 
ῬΘΟΡΙςο, ἰοναγὰ ἴα ἰεῖρ!Ὲ ἢς Ἰοοκοὰ νῇθη ἢ6 ῥγαγϑὰ δηά ἰηἴΐο 

(86 Τρ] Ὲ [ῃ6 ᾿σαυοῦ ψου]ὰ οομης ἴο Ὑδνθἢ γῆο Ποαγα ἰΐ, σ΄. 
ν.ὅ, ΤἈϊ ΟΣ Πα ψουϊὰ ροὸ ἰο ψοσβηΐρ, βδογίῆοθ, σεμάοσ τἤδη Κ8 
Δηα επΐεσ ἰηΐο οοτητηυηίοη ννἱ ἢ 8 Οοά, ο΄. ν. 1. Ὑῆα ῥϑβδ]τω- 
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8ὲ ἔδεἰ5 (δὲ [8158 ψ}}} μοηςείοσι ἢ θὲ ἐπηροβϑίθα ἴοσ πη, ἴογ ἢ6 15 

ἀοοχηρὰ ἰο ἀεδίῃ. ΡΥ. ὅὉ ἰ9 δἰπιοβί Ἄχδοῖγ Κα Ῥ5. 213.--6 (Επεὶ. 
ν. ἢ. Το ΗδρΡ. ἰάΐομι, Τὰς τυαίεγς οἱοςεά ἵμ τ ῥοη πιο, ο΄. Ῥα. τ8, 

ωηίο ἰΐζδ δομῖ, ταοδῃ5 οἰΐῃον τρε 1 οομά ποὶ ὀγεαΐδε, ἰο ξεβοςαλίον, 

ΟΥ 00 ("1}) 7ε, Οὐδττώδη: ρίμρεη ηεὴν απς 1 δε, τ΄. Ῥβ. 6ρ᾽ (θρυ- 
Ταϊνε! γ), (ἢτοδίθησα τὴν 16. Ἠδ ἢδά βύυηκ ἀδὸρ ἄοψῃ ἰο ἴδ ἐπα 5 

ΟΥ γοοίῖς οἵ ἐπε τιοιραΐη5, ἀονῃ ἴο ἴῃ6 ἰουπάδϊοηβ οἱ [6 ΘαΠ ἢ; 

ἴῃ Εου8. 1655 ὈοΙὨ (ἢ τοοίϑ οἵ {86 τηουηίδίη5 δηὰ (ἢ ἑουῃα Δ οη 
οὗ ἴῃς εατίἢ σὰ πῃηδη!οηδα ἰοσείμοσ. Τῆς Ἡδῦγονβ Ὀεϊϊενοά (δῖ 
1ῃ6 δασίἢ 8 ἰουπά θα ὕροη ἴΠ6 βυθίογσαηθδη οσοᾶῃ, Ρ8. 4, ἀπά 
{πὲ {86 δη ἀ5 οὗ (δε τηουηΐδίη5, ([Π6 Ρ]}14Γγ5 οἱ {π6 δδγίῃ, ψεηΐ ἀθερ 

ἄονῃ ἰο ἰΐ(5 ἰουπάδοηῃβ, τ. Ῥ5. 185, Ῥόσῃ ἰδοσο σεα-τοεοᾶς 
“ὐογὸ τυομπ αγομπά ἴῃ 6 ̓ 58 τη 150)5 ἡξαά, ἃ στυσϑοσηα (σῦδη, Ἡ ἢ 
ΜΏΟΣ ἢς 85 δῦουΐ ἴο δηἴοΣ ἴῃς ἰΔηἀ ἔγοπι ψἢϊο, ΠῸ ΔΙῸ ΘΓΟΓ ΓΟ- 

ἴὰ1π|5.---7 (Επηρὶ. ν. ἢ. Τῆς ἢτβὲ ἵνο ψοσάβ οὗ ν.7 γὸο ἢ ν. 
(υ. 5.).. Ὑὴδ 5δἰῆρεσγ δα ϑηκ ἀονῃ Ἰοννεῦ δηά Ἰονσεσ δηά δά δζ- 
τὶνοα δἱ ἴῃς γσαίε5 οὗ ἐΐε ἰαμᾶ τὐλο5ε ραίε-δαγς5 αγε εἰεγηαὶ δοῖίς, τ ϊς ἢ 

ΔΓ ΠΟΡΘΙ ΟΡΘηΘα δρδίη αἴΐζογ (ἢ 6 ΔΉ ΟΓΟΣ Ὧ85 Οης6 θΘΘη δα πῃγἰ6α. 
Τὶ ἰ5 [6 ψαΐε οἱ [ῃς Ἰαπὰ οἱ (ἢς ἀφδὰ [του Ὡϊςἢ ἴῃς ἀ68Δ4 500] 

δηΐογϑ: 5060], ΜΙΝ ἰαγ, 85 (6 δηείθηϊς Ηθῦγονβ Ὀοονοα, θεῖον 

[6 βΒυθίετσδηθδη οοθᾶη. Ηδτσζε (6 ἀτονηηρ τηδη δα διτχνοα, δἱ 

1ῃ6 ψαία8 οἱ ἀδαίῃ, νῆφη Ὑδηνθῃ ϑυ θην βανθα ἢϊη. Τῆς ΒΑΡγΥ- 

Ἰομΐδη ἰάθα8 οὗ ἰῆ6 πείῃεν νοῦ ἃ νΟσα 850 βἱ τ} 14 (ῃδὶ 1ἰ 18 ΡοΟΚϑιὉ]ς 
ο Η}] ουἵἱ [6 ἔγαρτωθηΐδγυ ποίίοο5 οἱ [6 ΟἿ. Ὀγ Βαρυ]οηΐδη ΡδΓ8]- 

1615, ζ΄. Ζίταπιοση, ΚΑΤ.5, ὑρ. 63), 642, Ετθάγ. Πε! ἴσϑοι, ας 

1απὰ οὐμε Ηεἰρικενν (1011). 8860] 18 Ρῥτοίεοϊεα ΌΥ νγ8}}15 δηά 
ϑαῖεβ, ΜὨΪΟΝ ἀγα 4130 τηθηοηρά ἰη 15. 2482 58. οἷ" 70. 387 ῥ5. 50]. 
165 Ἰγ53ὰ. το Μι. τ6᾽5, 115 χαΐο- Ῥ 5 δα τηδπίἰοπθὰ ἴῃ 70. τη 
θυϊ (ἢς ἰοχὶ {Πσότὰ 15 ποῖ σογίδίη. ἴ ϑ0.8}}γ [Ὡς [Βουρῇξ 86 θῃ}5 ἴο θὲ 

οἱ ἃ ἰογτβοα οεἰΐγ, ἢοτα ἰξ ἰβ οὗ ἃ ἰδηὰ, ο΄. ἔχ. 1ς᾽5, αἰϑο ἰῃ Βδδγ- 

Ἰοηΐδη ἱἰΐ 15 ἐγεσήμνι, ἰαμά, ο΄. Ὁ]., ἰ. ο., ΡΟ. 3). ΤΕ ἴοχι δαορίεα 

δῦονο αἰ οιβ ἔγομι 441 ΟὨΪῪ ἴῃ (6 ογἸβϑίοη οὗ οὔς οοῃϑοηδηί. ΑΕ 
τοδάβ 1:6 ἰαμά τυὐλοξε δαγς [6 γα οἰοσθα] δελέμα τις 7}ογενεγ. ΤὨΘΣ 

ΨΟΓα5 ἰῃ Ὀγδοίκοὶβ ἀγα ηοΐ ἴῃ ἰῃς οτἱρίηαὶ. Τὰς ῥίῥ ἴτοπι ψ]Οἢ 

Υδηνεἢ Ὀτουφῶς ὑρ ἴδε ρ5βδ] πηϊβί ἰ5 ϑῆεοΙ. ΜΙΝ ν. Ὁ οὐ. Ῥϑ. 320", 
8450 1 5. 2᾽ δηὰ ἰδ ὑσδυεσ οὗ Αβυγθαηίραὶ (Κ. 2487), σβεσγε ΝΊηΙΌ 
8 ργῖβθα 845 (6 οὔς ψῆο ὈΠΠρ5 ρδοῖ (ἢ 6 ὈΟΩΥ οὗ ([ῃς οης (ῃδῇ δὰ 
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Ὀδοα δτουζῆϊς ἰηίο ἴπ6 ποῖμο μου] (Π)]., ἰ. ς., Ρ. 40). Ἦν 58δου! ἃ 

μᾶνς οχρεςίοα ἃ τεΐθσεηςε ἴο ἴῃς Π5ἢ δἱ (15 ροϊηΐ, 1 (ἢ ῥϑδ]πὶ δὰ 

Ὀδθη υυτϊτίθη ὈΥ ἴα δυΐδογ οὗ ἴῃ βίοτγ οἱ ]οῃδ ἴοσ 1815 ραγίϊ συ] Γ 

ΡΪἶδοι.--ὃ (Επρὶ]. ν. ἢ. Ἡλδη νην δομῖ τυας 7αἱκεΐηρ τυ δπὴμ πιο, 1 

γεριενιδογεά ναλιυεῖ, ο΄. Ῥ5. τ42 143} ΜΏΘΙΕ ἴΠ6 5816 Ρἢγαβα 8 
υϑεα (εχοορί 5} δρΊγὴ ΟΥ ΜῈ} δομῖ, ΒΟΥ 6 135. να (ἢ Ϊ5 4180 ἤεσο). 
Απὰ νην ῥγαγον σαπι ἰο ΤῊοο ἡμίο ΤῊ μοῖγ ἱσμεῤίο, οἱ. Ῥ58. τ᾽ τ87 
88). Το ἰῃβοσίοσ οἵ ἴῃ ᾿βδὶγὰ ἱπίογργείοα (8ϊ5, οἵ οοῦγϑο, 85 [86 
ΡΓΆγοῦ ἴοσ Βεὶρ ψῖο ἢ Ποηδ ἢ υἱξεγοά ἴῃ ἴῃς ἈΦ οὗ ἴῃ 5}, δἂς- 

οοταϊΐηρ ἴο ν. ἢ (Επρὶ. ν. ἧ. Ὑδῆνεἢ᾽ 5 λον ἐοηεῤὶς 1ῖβ ἤδτα αἰ5ο (ἢ 6 
[ΟΡ Ϊ6 δἱ [ογυβαίεπ). ΤῊΪ8 18 8Δῃ ἰπίογεδιηρ νογβα ἴοσ ἴΠ6 Ὀ6]1εἴ ἴῃ 
ἴΠ6 Παροβϑὶυ δηὰ οβσδοΥ οὗ ρύάγεσ. ὙΠηῈ δυΐδῃοσ ον θην Ὀ6- 
᾿Ἰΐενεβ (αὶ Ὑδην ἢ που ποῖ πᾶνε ᾿ηἰετροβθά, 1 ΠΤομδῇῃ Βδά ποί 
Ρταγθά, οἵ. αἰϑο τ. Απά ἢἰβ οοηνςἤοη οὗ ἴῃς τεδαϊΐποββ δηὰ 
ΔΌΠΠ οὗ Ὑδην ἢ ἰο ΒΕΙ͂Ρ ἰἢοβϑα ῆο ΡΓΑῪ ἴο Ηἰπι Ἰεδαά 5 ἢΐπὶ ἴο 
αἰΐογ (6 ἰοΟΠ]Πον της τορδικ δρουΐϊ Ἰἀοϊαίοτβ, νυ ἰο ἢ 56 6Π|8 αἱ ἢγϑί 50 

ουίΐ οὗ Κεερίηρ ἢ [Π6 ΜΒ οἷ6 ἴεηοσ οἱ (ἢ Ρ5δΐπι, ([ῃδὶ ομς πιὶρῃΐ Ὀ6 
ἱποὶϊηοα ἴο τεραγὰ 1ΐ ἃ5 δὴ ᾿ηἰοροϊδοη, 845 Βδμηηδ δηὰ υ πὶ ἀο. 

--9 (Εμπρὶ. ν. ἡ. [615 [ΟἹ] ἴο 4}}} οῃβϑβϑεὶέ ψ ἢ 14ο]5, ἔοσ [Π6Ὺ ἃζα 
ναΐη δηά Ἵοδημοΐ δεΙρ, δηα ΌΥ ἀοίΐηῃρ 80 ὁπ6 ἔογβαεβ [ἢ 6 ΟὨΪΥ {π|6 

βοῦΓοο οἱ ΒεΕΙΡ, Ὑδῆνθῃ, ο Ὑ111] ἢοΐ ΒεΙρ ἴὩεη. Εοσ Ηδς Πϑδῖβ 
οηἷγ ἴμοβε ΨῈΟ ΡΓΔΥ ἴο Ηΐτη. [{ οτσίηδὶ, [ἢ 6 ττῖϊογ υϑοα [6 ρῆγχαβθ 
ἐμεν 7ογϑαξκε ἐμεὶν ἰουΐϊμρ-κἰπάμεδο ἴῃ ἴῈ6 5816 ΨΑΥ ἰῃ ψ ΐο ἢ 5. 
1442 βΒροᾶκϑ8 οὗ Ὑδηνεῃ 85 Μ71γ ἰουὶπρ-κἰπάμεϑος, ἱ. ε., ἴΏΘΥ ἔογβακα 
1Ποἷσ ΟἿΪΥῪ ἴγὰς ἰονς, ἔμοῖν στδςο, ἐμεὶγ σγδοίουβ Οοά, γγῆο δίοηδ Ἴδῃ 
βάν ἰβεῖ. Βυῖ ἰΐ 15 ρΡγόῦ 4 ]6 ἰμδἱ (ἢ οΥρίηδ] τεδά, εν 7ογεαξε 
ἐμεὶν γύίμρε (Μετ. Οὐ. ῥ5. 2317 ἴοσ ἴῃ ρῆσγαϑε “6:67 εὐὐιο ῥα} γε- 
ξαγὰ ἰο υαΐὶῃ ἰάἄοἷς. ῊΪ5 5ΕΓΟΡΙΘ 5 5ῃοτγίεσγ (ἤδη (ἢ οἴ 6 Γ8 δηὰ 15 
τοζαγάθα 85 ἱποοιηρίεϊε ΌῪ Ἀδυ58 δηά Βτίρρϑ, διὰ 15 8}|1ςἃ ουἵἱ ὉγῪ 
Μαγί. [ἰ 18 ἃ φυοβϑύοῃ ψΒοΙΒΟΣ οὐγ ροεῖ ντοίδ Βίγορἢ 68 οἱ ἔοιΓ 
Π)41{-11η65 ἰῃτουφρῃουξ οὐ (“ἢ στ. Βσῖρρϑ) βίσορῃεβ οὗ 5ῖχ [1π65 
ΘΔ ἢ σςοποϊυασίηρ ψ] ἃ τείσαϊη. Νοιίῃίηρ 15 πλϑϑίησ ἰῃ ἴῃ6 [πουγσῃΐ, 
εἰἴδοσς βεῦθθη ν. " δπὰ ν. ἢ ογ Ὀεΐψϑε ν. " δῃὰ ν. ᾽.---10 (Επρὶ. 
ν. ἢ. ἴῃ ςοπίγαϑξ ἴο {Π656 ἰἀο]αίουβ ΟἿΓ βίπρογ ἴὸ ῃοσῃ Ὑδηννθἢ 
5 15 [ἃονὰ οὐ Εεέυρο ἀδο]αγθ5 ἔογνθηι, ἰμαἱ ἢς Ὑ1]1 οἰηρ ἰο Υδῇ- 
σοῦ. ΜῈ Ἰουά ϑοηρβ οἱ ἰμδηκεορίνίης Μ1}} 6 ϑδογῆςς ἰο Ηΐη,. 
Ηδς τλϑδῃ8 ον] ἀδΏ ΠΥ τηδίο τ] βδοσίποεβ (σ΄. ΗΘΌ. ψοτγὰ οἰσμ ρον τα 
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δασγί εξ), ἴοτ Ὧδ ΤΩ ΘΠ ΟῚ 4150 ἢ 5 1] Ή 655 ἴο ρᾶῪν (86 νοννβ Ὡς ὰ 

ἢδ δά πιδάδ ἰη [ἢ6 ΠοὺΓ οἱ Ὠΐβ ἀεβροσγαίε πεδα δπα ψῇῃϊςἢ, δεοοζά- 
ἷης ἴο δησίθηΐς δε] 16ΐ, ἡ γα οῇποδοίουβ ἰη εἰς Οοα 5 δἱά, (΄. 
ιδ, ὙΒοΙα ΜΈΓ ΙΏΔῊΥ αἰβογοπὶ Κίηα οὗ νοννβ, νον5 οἵ ἃ πηδίοσιαὶ 
Δ οἱ ἃ Ξρ᾽ Πίιι4] παίυσθ. ΣΟ ἢ ο γα Ρσουηθηΐ 1ὴ (5 ᾿54] πλ σι ̓5 

οᾶ86 6 ἀο ποῖ Κποῦγ. Οπδ στρῃΐϊ 85Κ ναί ογ (ἢ ς ἰηϑοσίοσ οἱ (86 

Ρ541π| ἰηἰογργείθα ἰἢ]15 85 γείοστίηρ ἴο ἃ νοῦν οἵ βίτίςὶ δηὰ ὑῃ608}]- 
Βεά ορεάϊεπος νῃ]οἢ Τοηδῇ τηδάς ἴῃ ἴῃς ἢ5ἢῃ. Βιυϊΐ νὰ σδηποί (ε]], 
βίηοβ ἢθ 58γ58 ποίῃίην δρουΐ ἰ. Τῆς ψῆοΐα ῥβαὶπὶ συϊπιίπαΐοβ ἴῃ 
(ἢ6 5ῃουϊ οὗ ]οΥ δπὰ ρταιίπάς 1ῃδὲ με δείομρο ἰο Υαλευεῖι ἀπὰ ἴο 
ΠΟ οπε εἶβα, τ. 58. 3" (Επρὶ!. 43. ΗἜς δἷομε οδὴ ρίῖνα ἰΐ, ἃ5 (86 
Ὀ58]πιϊϑὶ Ὠίγηβοὶ  ῃδα Ἔχρεπθηςοα ἴο ἢ[5 στεδὶ ᾽ου. ((. ν. 5 στ 
Ρ5. 42 το". 5 

8. ὦ Ἐ ᾽οὐά τὸν θεόν μου αἴϊζεγ πνιν, [815 5 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἀὰς ἴο ν. 3.- 
ὭΣ ὦ κρανγῆς μου τὸ τ Σγε, ΑΙ ἰ5. οοῖτεςῖ, Πα, ομλβ ἐν ἴῃ Πἰς 
ἰσϑῃϑὶ. “Ὁ ποχο οἵ. Ῥ8. 187 1:2ο!. Πα. οτηἱίβ ᾿".--τ-ά, Ἐνϊἀεπ ϑοτηοιμϊης 
πεν Ὀερὶπβ Πετε, Ὀυΐϊ ἴῃς ᾳτάτη. οοπϑβίσγ. οὗ ΨΥ σοηποςῖς [ἃ {8 τῃς 
Ῥτεςεάϊηγς. Ν'ῆε 5ῃου!ὰ ἐχρεοῖ ρί. σουΐξ αν σοῆδες. 850 ἵνγε., [οἹ]- 

Ἰονψοά Ὁγ Νον., {Πίη}κ5 (δαὶ βοπηει βίης 888 ἀσορρεὰ οὔ. δίηςς ἴδῃς τηεΐῖσε 
ἀειμδηά 5 ἰῃς οπκἰϑϑίοη οὗ οὴς ψοσὰ ἴῃ ν. 45, ϑοδτηΐάξ οἵὰ. ϑθφοι, μυϊ 
(8. «απηοὶ ὈῈ πιίβδβεά, Μαχὶὶ, Νον.Κ, Καὺ., Ηρι. οὐδ πιο ψΒὶςἢ 

βῃου!α, 1ξ οτῖξ., Ὀς ΠθΙΣΌΣ, σε ϑίον., Νον.;, Οὐηϊκ. οπιῖξ Ὁ550 2253 
843 Δῃ ΧΡ ΔΏΔΙΟΣΥ χ'οβ5β. Τῆς βεοοηά ἰ5 ἴἢς πιοϑῖ ὑσοῦδϊθ. Ὧχ. τε- 
(Αἰη8 ὈοΙΉ 5βυῃοηγπβ Ὀυΐ τεραχαὰβ ν. Ὁ 85 ἃ αυοϊδλίοη δηὰ ρμἷοββ. ἘῸΣ 

(Π6 Ρῆγαβε Ὁ"Ὁ) 3252 οἵ. ΕΖ. 27". 5, Ηρι,, θυ. τεδὰ 55) (01.) τἴ ὦ 
Ἐ,, ἀὐιὰ (ἢϊ5 15 σηοβδὶ ρσοῦδΥ σίραι, τ΄. 5. 243; ἰῃς νΌ. .,)3320" τηυξί ἰΒεη, 

οὗ οουχξο, αἰϑὸ θὲ ροϊηϊεξα 85 ρ].---δ. '"φσΣ, ἰῃ (ἢε ρᾶσα]}. Ῥ8. 2155 "ΤΣ, 

] αγνι εἷὦ οἵ. Οτ., Βδὅμπιες τοδὰ 118 ἤεσε δἷἰϑο. Βυΐ οἴμεσβ σβδηρε 
Ῥξς. 3153 [ὁ ΌΨΣ, δ. ρ., υ., Βτίσῃβ. Εογ ἽΝ τεδα ἢ Θ ἽΝ - Ἴν, δίεὶ., 

νγε., Νον., Μασγιΐὶ. Νοῖς {πδ τηϊβίδκο ἰῃ Φ8Β λαον ἴοσ ναον. 

6. Ηρι. οπι. ν. δ 85 ἃ κ'οβ8 8η4 ἰγϑῆβροβεβ ν."Ὲ δἴϊεσ ν. 5.7. ΦῸΣ Ὑ 
ΖΦ κγιὸ Ὑ. ὦ 9 Ἐ τελὰ ηὉ ἴοσγ ηὸ. ὅ' δηὰ Ααᾳ. (πουρῆϊ οὗ ἰῆς Εεά 

5ε8: ὦ η)Ἴ Κ᾿, Αᾳ. ἐρύθρα. 1)υ.᾽5 οογτεο οῃ "2.330, Ρέ. ἔοσ ἱπυρέ,, ἰ5 
ὈΠΏΘΟΟΘΘΒΑΙΥ, ο΄. Οε8. δ 161.1 δΔηᾶ 4]50 ἴδς β8τὴς 0.6 οὗ ")230» ἴῃ ν. 4. 

7. ὉΝΛΣ Ὑ200 20 ἰῆε ἐχίγερε ες ΟἹ δε τιομαΐης. Ὁ κλνὸ χο. Οὐ, 
Βόδιης, Νον., Μαχγιὶ (Ὁ) τοδὰ Ὑχρν, Β' πο 2. 8 οὶ 6ἰϑο Ποσα υϑοὰ ἴῃ 

(6 56η836 οἵ ΘΧΊΓΕΙΔΪΥ ἰη ἴδε ΟἽ. Βυϊῖ (ἢς οςούυττεηςε οὗ ἴῃς ρῆγαςε 
ὉΣ ὩΣΡ ἴῃ Εκοὶυβ8. χόι9, ψῆεγε ἰδ 8. ΡϑΓΑ]]. ἴο 3 ὑὉΟΥ, Ῥσονες ἰτς 

ςοστοοίηθββ ἤεῖς δἷ5ο, ο΄. ΒΏΒ. [11 οὈνίαίε5 Νον. Κ᾽ 5 ϑυρρεβίίοη ἴο τεδὰ 
ΥΆΝΣ [ΟΣ 5.5, οὕ ἴηι οὗ Εἢγ., Ηρ. Ὁ" οὐ ἴδδῖ οἱ ὕυ. ν᾿) Ὥσρυ.-- 
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ναη Η.᾽5 οοη͵οδείυγε οὗ Ὁ 17 σἀες 15 ΠἰσΏΪΥ ᾿πρτοθ Ὁ ]6. ΓΠΥ 2 ΝΠ 
ὉοΥρὉ ΥἼ}2 ἀοε8 ποῖ βεεῖῃ αυΐΐε ἰη ογάοσ. Τῆς δποίθηϊ δηὰ ταοάσση Κγξβ., 
ἐχοερὶ ὦ Ὦ,, Ξυρρὶν ἃ νῦ-., ἐδ: φαγί τυ ἶ ἐδ δαγς ΟἸ,ΟΒΕΌ ὠροη 6 70γ- 
ευεγ. Βυϊ ἀνε ἴμεοη ἴῃς αἰ Ό Π 158 ποῖ δ᾽ οχεῖμοσ τοιηονοθα, Ὀοοδυβε 

ἴδε 5ἰαἰειηδηΐ 5 ποῖ το ἴο ἴῃς ἔδοῖβ. ὙΤΕς ὈᾶΓβ δὰ ποῖ οἰοβεα ὕροὴ 
(6 Ῥ5δ]πιῖϑὲ γογευεγρ. Οἱ οουζβε, νὰ τηϊσῃΐ ἐχρ δίῃ ἴμδὶ (ἢϊ5 ἰβ ἤγρεῖ- 
δοΪϊὲς δηὰ δαῖ ἃς οΪγ ἰδουρῃῖ 50θ. Βιυῖ 5 ἀοε8 ποῖ βεέῖω γρῃς. νδῃ Η. 

ΒΘ ΟΙ8 ἴο0 [16 ἴο πᾶνε βιιαροϑίςα [ῃς σρδί Ξοϊποη δι [818 ροίηϊ ΌὈΥ ἕο] ον- 
ἰῃχ (ὦ εἰς γῆν ἧς οἱ μοχλοὲ αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, Ὦ, ομέμε υεοίες σμη 

σομδ με ΕΣ αἰέγηας. Ἧς τεδὰβ 513 οσ ν})}2 δηᾶα ἰγδηβίδίοβ, ἐπε ἰαμά 

«ὐλοδε (ρα{6) δαγ5 αγό εὐυεγίαςἰὴπρ δοίίδ. Ἑοσ ἰῃς οβίγ. 5ῖ. θεΐοσε ἃ ὑσθρ. 

ζ΄. 668. ὃ 129... ΤῊΗΪς (5 ἰπ ψ ἢ (ἢ οοπίοχί, ἔος ΥΝ ἢ 5 [ἢ πεῖμος νου]ά, 
ζ΄. Ἐχ. τς5, Ἐσουϑ. ς τ᾽, ΒΔΡ. ἐγεήμηι, δῃ ἃ 15 ῥγείεσαϊς ἰο Μασ 5 ἰηβεη- 

ἰου5 τεςοῃβίσυςοη 951} ὈΣΝ ΤΡΏΓΩ γα τ, 1 λαά ξοης ἀσιυπ ἵπίο 

ἐδ ἰοιυεξέ ῥαγί οἵ ἐμ εαγίἢ, ἰο ἐπ6 ἀδαά ῥεορῖε οἵἩ απέᾳμέν, δια 4150 ἴο ἴῃς 

εἰεηὐδίίοηβ οἱ Νον., δῖεν.,, Ηριί., θυ. οτ Εἰεβ. Ηριῖ. οπιἱῖβ ν. 15», ΤὩς 

τηεῖγ. ἀἰϊνίβίοη αἰ ῆῖετβ ἔτοτα Α͂, Ὁ) 2 ρ ροε5. τ ἢ ἴῃς Ρχεςθαϊηρ 51:., 
ΔΝ 1 τῆς [0]]. γκπ, ὦ ὦ 95 Ἐ οςοπηεοὶ γαῦ, ρή,, νὰ παν, ἀεοίγμο- 
ἐΐον, σοί ΟΝ. 

8. ϑοῖῃὴς 1238. Γεδ ἃ ΤῸ ἤογ ';σο).. ὦ Ὦ Ἐ ροϊηϊ ΝΊ201λ ψἱ ἢ αν οοηΐ. 
--9. Ιηϑίεδα οὗ με ῥγίς. Ρὶ. ὈΟΦΘῸ ψὩΙΟΒ 15 ἰου πα ΟὨΪΥ Ποῖα ᾿ΔΗΥ͂ 
τεδὰ τ τὰς ΡΔΓΑ]1. Ῥ5. 317 ον τοῦ, [ἡ Πΐ. 325} μὴῦ "030 8 ῬΡΆγΆ]]. ἴο 
ὑκτνῦ. Ὑδε ὑ5ὲ οὗ οτοπ ἰη (ῃἷ5 νεῖβε 5 ἀπυϑυδὶ δηὰ ραγαὶ εἰς οη]γ 
Όγ 8. 1445. ΤΙ [5 νδγίουβϑ υ ἰγϑηβίαϊεα ΌΥ ἐδεὶγ πέσον, ἐδμιεὶγ {ογέμηε 
(ΗΙ., αηκ.), ἐλεεῖν δες (ἿὟΝΕ.), ἐλιεὶν ῥγονίάφησε (ναῃ Ἡ.), ἐλεεῖν ρίείν (Ὠχ.). 

Η οτἷχ., 1 ἰ5 Ὀεβῖ ἰο ἰηϊογργεῖ 1, 85 ἴῃ 8. 144, 85 τηϑοδηΐηρ ἴῃς δι θοῦ 

οὗ πεῖν τς ροοα, ἐλόν γογϑαξε ἐπεὶγ οτυη ἱγμδ ργαςε. Βυὶ ἰΐ 566 π}8 ῥγχοεί- 

ετϑῦ]ςε ἰο επλεηά ἰῃς ἱεχὶ 5 ΡΒ 1]}Ὺ ἢ Μασ, ΝονΚὶ Ὀπθπο, ἐλεεῖν γεΐωξε. 

ὦ αἰγεδάγν ἐεὶϊϊ ἃ ας ν μετε δηὰ 80 ραγαραγαβϑεά 11 2ΟΥΡΙΝῚ ἼΩΝ 
Ὁ ΤΣΝ Γῦ, βίυυ ατῖγ ΕὮτ., τὐϑηη 7εριαπα σις πἰοϊμροη Οδίκεη οἱοὴ νεν- 

οἰεἶ, καϊδη ἀΐέδε νὴ ἐδγεονρ Οπαάε τωγσξ. Βαϊ (ἢ6 σοηϑίσ. ἀο65 ποῖ 

ἴανουτ 118. Ὁ εἐνδαάες τῆς αἰ ς Υ ὉΥ τοδαϊης Ἴ1οη.---10 (Επμὶ. ν."). 
Νον.Κ βυρρεβῖβ ὕ703 ἕο ὅ)0ὴᾳ. Οτ., Ομ. τεδὰ πον ἕο ππϑῖν, Βαῖ 
1}18 πηοδηΐῃςζ σδῃ ὃὈς ροίζοη πὶῖδουΐϊ ἐπιεπαδιίοη, ο΄. ὟΝ 6.5 σδηϑδέοη, 

διώ 1 τοῦ ταογίβεε ἰο Τίμεε βοηρς οὕ ῥγαΐξε. ἘῸῚ ΠΣ ὦ Ὦ Βανε ἃ 
ἀουῦ]ε 8η5]. Ὡς ἀὁ68 ἢοὶ ρὑγεθυρροβε ἃ αἰδετγοπι οτἷς. Οηἡ δὲ 

Ῥοεῖΐς δπαϊης ἴῃ πρχηθν 566 (5. 1396 δηὰ οἵ. 5. 32 805, ὙΠΕΓγε 8 αἀ- 

ἔετεηος οὗ ορὶηΐοη ἴῃ τοραγὰ ἴο ἴῃς ἰδϑὶ πο. 4 ἀοεβ ποῖ οοπποςῖ οὕσν 
στὰ νοῦ, τῆς ντβ5. 85 ἃ τις ἀο. Βαὶ ΑΗ ἰβ ἰῃ ᾿ἰπὸ τὶ ν. 5 1. δηὰ ῥγοῖ- 
εγαθΐε, ο΄. α'90 Ῥβ. 235. Ὑδῆνε δίομα 8 {πΠῸ ἴσια ΠαΙροσ πῃ πια οὗ 
ποοά, ίος Ης αἰοῆς 885 ἴδε βοόῦγεσ ἴο ἢεῖὶρ. Τῆς ῥ88] π|ϊϑὶ ἢ85 ὄὌχροσὶ- 
εηςδα [ἢϊ8 ἀπά εηάς (Πεγεΐοσε 8 ὑγδυοσ τ]ὰ (158 [0 ]]4 πὶ Ἔχργεββίοη οὗ 
δϑβδισγεοα ςοην]ςοη. 
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ΥΛΔΛΗΜΨΕΗ ΒἘΕΝΕΝΕ. ΟΟΜΜΑΝῺῸ ΑΝῸ ΤΟΝΑΗ 5 
ΡΕΕΑΓΗΙΝΟ ΙΝ ΝΙΝΕΝΕΗ (3:2. 

Ἱοπαΐ ῥγορμεῤῆν οδεγεά ἐμ 4 γεμειυεά σοπεριαμ, τυεηὲ ἰο Ν᾽ ἑμευεΐ 
απ ἀεϊνεγεά Υαἰιυεὶ 5 τηηόδδαρε ἐμαὶ ΙΝ ίμευεῖ τυομϊά δὲ ἀεείγογοά 
ἐμ ἰἤγες ἀ6γ5. 

1. Οὔ. τ. ὝΒοτζα ἰβ πο τϑρτγοδοῖ οὗ [6 Ρῥτορἢοίβ ἰοστηοσ ἀ15- 
οδοαάϊεδηςς Ὀυΐ 5 Πρὶν ἴῃ χυϊεί τεϊϊεγα οη οἱ (ἢ οοτηπδηα ΜὮ]ςἢ 
Ὀπηρβ οοἱ τηοϑί θοδυθ }}γ Ὑδῆνν ἢ 8 ρστδοίοιβ Κἰηάηθθ5. 1 δά 
βοσβείπγθ65 θθθη ᾿ἱπουρῃς (ΠΔι Τοηδὴ σψεηΐ ἢτγϑὶ ἴο 7 γιι58] 6 1 δἰϊεγ 
ἢἷ5β ἀο] νογαησα ἴο Ρεγίοσπι 5 νον8 ἰῃ ἴῃς ἰδρ]ς6, θυ οὐγ δυΐποσ 
5475 Ποϊῃίηρ δρουΐ (15 δηὰ νὰ οδῃηοῖ δϑϑυτης ἰδ “1 ροο5 ψ ἢ- 
ουἱ βαγίηγν᾽ (Η]ένγ); οἡ [6 σοῃίγαιυ, ἴῃς τ Ργαϑϑίοῃ ἢ15 5ίουυ 
ΤΏΔ 65 ἰ5 ἰῃδι [86 σοτημηδηά οδπιῈ ἰο οηδῇ ἱπητη θα ον δίζοσ ἢ 5 

ἀο ἰνογαηοα δηὰ ἰῃδί ἰΐ νγχἃ58 Ῥτοιρί ορεγοά.---2. ΤΣ οοηϊοηὶ οὗ 
(ἢ6 οοπῃηπηδηά 15 [ἢ 584Π16 ἃ8 Ὀεΐοτο, τ΄. 12. Βυϊῖ ἀραίη ἴἰ 5 ποΐ 
βροοϊβοά, γοοίαΐηε μρίο πεν ἐ}ι6 τῬιόδεαρε τυπϊοῖ 1 ἀπε αδομέ ἰο τ ῥεαξ 

ἰοίμεε. ΤὨδί ᾿ξ νου]ὰ Ὀκ (Π6 5816 πηόϑθαρδ 85 Ὀδίογο ζοθ8 νίϊβουΐ 
βαυϊηζ. Απηά [πὲ Τομδὴ Κηον νῆδί 1{ νγᾶ8 15 οἶθδγ ἔτομι ν. ὃ.---9. 
ΤῊΗΐβ πηθ Τ]οηδῇ οὔδγ8 νἱϊῃουΐ ἀεἶαν. ΗΪ5 σεΐγδοίοσυ βρὶ ΐ δα 

θδοη βϑιθαυςξα ὈΥ ἢἷ8 ἰογτῖ 0 ]6 ἐχρογίεποθ. Τα δυῖμοσ 5478 ποίἢ- 

ἱῃρ δρουΐ ]οηΔ}5 ἱμβουρἢϊ8 δηά [δα] ηρ5 τ ν ἢ Ὠ6 5εἴ οὐἱ ἴο 
ἀο δὲ8 ἀυῖΐγ. Αηὰ νι πεϑδὰ ἠοΐ βρεου]αῖα οἡ ἰμθπὶ εἰἴῃοσ. Ηδ ΚΝ 
(ῃδι [6 ἀυγ οοὐἹά ποῖ θεὲ εναάβά. Νόοιυ Νίπευε)ι, (ἢ6 τεσ ἐχ- 
ὈΪΑίη5, τυας απ ἐπογηιομϑδὶν ἰαγρε οἷν, ἰἰϊ. α οἷν ργεαί (ευεη) 707 Οοά, 

ΏΟ [858 ἃ αἰ ογεηΐ τηδαβϑυγε οὗ ρτοαίηεθθ. [{ στεαυϊγοα ἃ ἴσος 
ἀδγϑ᾽ ουγηου ἰο ἰγανεῖὶ ἰπγου ἢ ἱϊ. Αἱ ἤγϑι 1ἴ 566 118 85 1 (ἢ αἷς- 
οσυμηΐογεηςο οὗ (ἢ 6 ΟἱΓΥ γα πηϑδηΐ, 50 1Παἱ ἰξ νου] ἴακο ἴῃτος ἀδγ8 

ἴο ἔγανοϑὶ ἀσουηὰᾶ 1. ΤῊ]5 νουὰ ἀρτοὸ τ (Ὠς 5ἰδίοπιεηΐ οἱ Ὠ]1ο- 
ἀογβ (1 Ῥαϑθὰ οἡ Κίοϑίδϑ (δὶ Νίῃονθ ἢ β οἰγοιπιίδγεηςς νγγἃ3 480 
βίδαϊα, ψὮΐϊοΒ ψουἹὰ θὲ δαυϊναϊοηΐϊ ἰο 8 ἴἤγοα ἀδυϑβϑ᾽ ἰουγηου, ἴοσ 

Ἡετοάοίι8 (ς 5) εβεϊμηαίεβ τσὸ βίδαΐα ἴοσ ἃ ἀ8γ᾽8 τιδυοῖ δηά ἴῃς 
Ῥταβθηΐ- δ  ΘϑὈτηδίε οὗ ἀροιΐ 20 ἴο 25 πΊῖ165 ἴοΥ ἰΐ ἀρστοοϑ ψΣ [Ὠ]5. 
Βυϊ [ῃδὲ Οὖγ δυΐῖμοσ τπηοδηΐ ἴῃς αἰαπηοίοσ οἵ ἰῃ6 ΟἿ 15 οἶθδσ ἔγοπι 

ν. ὁ νΒὶςἢ ἱπ1ρ1165 τἰῃδὶ οη6 ἀδγ8 πηᾶτοῦ νν88 ΟἹ]Υ ἴῃ Ὀερὶπηΐηρ οὗ 
7ομδ ἢ 8 Ἰουγθογ. ΝΏοΩ ἢς ψτοῖς ἰ(ἢ6 ΟἿ Ὀεϊοηρεα ἰο (ἢς ἀΪ5- 



ἅν 4 5Ι 

ἰδηΐ Ρδϑί, 85 (ἢ ΗδεΡ. νεῦρ 5ῆονβ, δηά 1ἰζ ἀρρεασεὰ τηυοῇ ἰάσροῦ ἴο 
Εἶτα [Ώδῃ 1ἰ δοίυδ!Υ Βα θεοῦ. ϑ0ἢ οχαρροσγϑίοηϑβ γα σμδγδοίογ- 

ἰβείς οἱ βίοσγθϑ πκὸ (15. 

ἱοάογυβ (23) υεῖϊεβ δρουΐ Νίηενθ ἢ; “1 ττὰ8 ψ6}}- τὰ ]ςὰ, οὗ υπεαυδὶ 
ἰεησίῃ8. Ἑδοῖ οὗ ἴῃς ΙΟΏΖΟΣ 5:465 νγὰ8 1950 8.86ἷ4; Ἔδοῖ οὗ (ἢς 5δοσγίεσ 
φρο. Το ὑἱδοὶς εἰγουϊο το Ὀεΐηρς 480 5ἰδαϊΐα ἴδε πορε οἱ ἴδε ἰουπάογ 

Ἧ83 ποὶ αἰβερροϊπϊεα. ΕῸΓ πο οης δέίιεγνασα θ11}} ἃ οὐἵγ οὗ βυο ἢ οοπὴ- 

8535, δηα σὲ ν81}5 90 πιδρπί βοοηῖ.᾿" 
Ἐς ]οπὲὸβ ῆο 5βυγνεγεά (πε τιΐϊη8 οὐ Νίηδνεῃ ρῖνεβ (86 ἔο!]ονίης 

ΤΑΘΑΒΌΣΟΤηΘη[5: “[ἢ ΤΟΤΕ ΖΈΠΕΓ͵ΑΙ ἰδησίδρο ἴῃς εποοίηίϊς οὗ Νίηονο ΠΔΥ 

Ὁς 8814 ἰο ἔογῃι δὴ ἱστερυϊαῦ ἰτἰδησίὶς, μανίην ἰϊβ ΔΡοχ ΔΌΓΟΡΙΥ ευϊ ΟΗ͂ 

ἴο ἴΠ6 ϑουῖ. ΤῊς 51.465 οὗ [815 ἄψυγε δανςὸ 8 ἰεησίῃ τοβϑρεοινεὶγ ἴῃ (ἢ 6 

οσάεγ ἀδϑοτ θεά 45 οϊϊοννβ: 

ΤῊ Ἐαδὶ Φα]" κοὐ σχονουεὐνονον νον νον νον πόρου 
ΤὮςε Νοσῖῃ 4}. . .. 7 Όοο 

Τῆς ΝΥ εβιῖ 4}, ἱηε! υὐΐης ἘῈΡΕ δέξυρίοα ΕΥ̓ (διὸ ἐξα 
τοουηᾶς οἱ Κοἰγυη)κ δηὰ Νοῦν Υύηυβ . . . . 13,6οο 

Τῆς δουῖ 4]. . ,.. Ὡς ὡῶρΠ ώως ἥἯ,σοῦ 

Μακκίπᾳ ἃ ἰοΐδὶ εἰγουϊ οὐ. . . ... ....ϑ «0. 40,ὅοο 

ΟΥ 13,200 γαγάβ, σαὶ ἴο βενεῃ 111168 ἴουγ ἔυτίοησβ οἵ ΕΠρ 5} βἰδίυϊς 
γηδᾶβυζγο; 51 οπε-εἰρὶ μὲ οἱ ἰῃ6 αἰ 53: Οἢ5 δϑϑηςα ἴο [86 οἰ ὈΥ Ὠὶο- 

ἀογυ5 5᾽ουϊυ5."--- Τοροργαρἦν οἵ Νὲὶμευεῖ, 1ΒΑ5., ΧΝ (18ς5), Ρ. 324. 
ΎΒοθς πηδαϑυσοιδηίβ οὗ [Οη68 [4}}γ τ τς δυϊπεπες στεςογαβ οὗ ϑθη- 

πϑοδοσὶδ, πο ἰογδεα Νίπενθἢ δπα τηϑάς ἱἰ πἷβ8 σαρῖῖαὶ. [ἢ δὴ ἰῃβοσίρ- 
ἴοῃ, γοοθη τ] δοαυϊσεὰ ΌΥ ἴῃς Βτι 9 Μυβευμ, Νο. 1τοϑ,οοο, δηά ρυῦ- 

᾿53η6α Ὁγ Ι,. ΝΥ. Κίης ἰῃ Ομηείζογηι Τεχὶς ἥγοηι Βαδγίοπίαη Ταῦίείς,.. 
ἐπ με Βν δῆ Μώσεμηι, Ῥατὶ ΧΧΥῚ, τρορ, ϑεηηδοπογι ἀσθβοσῖρεβ Νίπο- 

ν ἢ 5 ̓ πηρσονεχηθηῖβ δάδ ΌΥ ᾿ἷπι, 115 βγβίοσῃ οἱ ἑοσιβοβίίοη δηὰ 15 δ- 

ἴδε ζϑίοθς ὑνῃΟβϑε Πδγ1685 ᾶἃγὸ ρίνεη; δηὰ ἴῃ ἴῃ οουγθς οὗ (ἢ ἀεβοσ ρθη Βα 

ΒΌΡΡ 165 ναϊυδῦ]ς ἱπίοστηδίίοη σοηοογηίης ἴδ πη 3 Γοι ἢ οὗ ἴῃς Μν815. 
(οἱ. ΝΊΙ: 5 ΝΙπονοῆ, ἴῃ ἀτοα οἱ ψἤοβε εἰσουϊ ἰῃ ἔοστηοσ ἀδγβ δα Ὀδοη 

ηἷης ἰΒουβαηα ἰῆτος δυηάτεα σου 15, δαηἀ ἔογ Ὡς ἴ86 ῥσίηοεβ τ ῆο 
ψεηΐϊ Ὀεοΐοτε τὸ πδὰ ἠοῖ Ὀ0}}} ἴδϑη ἱπῆοσ δηὰ δὴ οὐοσ ΜΔ]]},---διῦνεῖνα 

ἰδουβαηὰ ἔνε δυηατεά δηὰ δέζδοη οὐδ ᾽15, ἔσγοσα ἴῃς υποοσουρὶδα ἰδηὰ οἵ 

ἰἢς εἶ1γ᾽5 Θποίοβυτς, ΟῚ δα ἀςά ἴἰο ἴδε ἔοστηοσ πιοδϑυσζειηδηΐ, ἤδη ἔπεηγ- 

οπς ἰμουβαηὰ εἰσῃϊ δυπάτεοά δηὰ δέϊδεη στεδὶ βυϊκίαμλ 1 τδάς 118 6χ- 

ἰοηὶ (Ὁ)» Οοἱ. ΝΊ11: 11 δηϊαγρεὰ ἴῃς διε οὗ Νί πενθῦ, ΤΥ ἰοσγαὶγ εἰν, 
ἢ Ορθη βρᾶςδβ 1 Ὀχοδάδηςα, ἀπά 1 πιδάς ἰτ Ὀσίρῃι ἰκο ἴῃς ἀδγ, "1 οοη- 
β'τυςῖοα δὴ οὐεν τνα}} δηὰ πιδάδ ἰΐ εἰσῇ {κὸ ἃ τωουηίδίη.᾽" 

Νοιδίης οοὐἹά πιοτε οβες νεῖν ἀοπλο 15} ἴ[ἢ6 νατίουβ ἰΠποοσῖε5 ΒΟ Β 

4“ Τῆς ποσὰ οἰδαγὶν τεΐογβ ἰο ἴδε εἰγτουπιέοτοηςς οὗ (τς Ἐπ 2112.᾽᾽ 



52 ΤΟΝΑΗ 

αἰϊετηρί ἴο ρζονε ἴῃς δυίῃογ᾽β ὄχβδοίῃεββ ἴῃ ἢ15 δϑίϊτηδίς οἵ Νηονοῆ "9 
αἷζε. Τα χηοβὶ ἱπίοσεβες οἠς οὗ ἴδ βυχροϑίβ (Πδὲ (Π6 δυῖδοσ πλεδηῖ 
Οτεδῖοσ ΝίμονἊῃ, ἑ. 6., [6 σ8Ο]ς σουρίοχ οὗ οἰε5 θεΐϊτνεεη ἰῃς ΤΊρτίς 
δηὰ ἰῃς ΖΔὈ ἱποϊυάΐϊην Καϊδῇ δηὰ Καμοσβαρδα (ϑεβγδάοσ, ΚΑΤ΄", Ρῥ. 997.). 
Βαυιὶ [δὲ {15 οοτρίοχ οὐ οἰτἰε5 γγὰ8 Ἔνὲσ οὔς ἰδᾶγχζε σοῖς 15 οοηϊσβαϊοϊεά 
Ὁγ [ἂς ἱπβογ ροηβ δηὰ [Πς βυγνου οὗ (δ σχυΐῃ5 (ζ΄. 4150 ἮΚΙ., ΚΑ 7.5, Ρ.7)ς, 
Ὡ. 4, ]οΒη5, Ε8Β., ΠΙ, ςο]. 3420). ΤὨε ρἰοββδῖοσ οὗ ση. 1οῖΣ, Ββονενεσ, 

οχρ δἰ ηδὰ ἐδ ργεαὶ οἷν 85 σοπϑιβειηρ οὗ (ἢς ἰεἴγαρο 5, ΝΊπενἊῖ, Εςδο- 
θΟΙΒ-Ιν, Καδῇ δηὰ ἔδβϑοη. Αηὰ Κὶ οϑίδϑ δηὰ ᾿Ὠἱοάοσυβ βθεῖ ἴο δᾶνε 

δα ϑοχης 5ἰγα αγ ἡοϊΐοη, ἔογ ἴδ δηΐγε οἰσγουϊ! οὗ ἴῃς ἴουγ 56815 οὗ ἰῃς 

ΝΙΠονθὴ ἀπο 15 61 ὁ πλ}}65 (]Οη 65, ). ς., Ρ. 303). Ιου δυΐδον βμδγεοὰ 
1159 νίενν οὗ ἰἢς στεδῖοσ ΝΊ πονῇ, ἃ νου] στ ΓΟ 5δον ἰδαιὶ Πα ᾿ἱνεὰ Ἰοης 
δίζεν ἰῃς [411 οἱ ΝΙπονεῆ, δὲ ἃ τη ἤδη 118 στεβδίηδϑα τ,65 στεδ ον Ἔχδρ- 

βεταῖεά. [ὲ ἀοεβ ποὶ ρζονε ἢὶβ Ὠἰβϑίοσίοδὶ δοουγαου. Τῆς ἰεχὶ ἱπάεοὰ 
ΒΏΟΥΞ ἰδ Πα Ἔἐχασχεγαῖδα ὄνεη τοσὲ ἴμδη Κὶ ἰςβὶδϑ. 

4, Α»ἀἃ .ομαΐι δεραμ ᾿ἷς ἸΟΉΥΗΦΥ ἱπίο {πὸ οἷν δῃ!ὰ αἴϊζογ ἢς δὰ 
πηδὰς ἃ ἀ6γ᾽5 ΤΟΏΡΗΦΥ Ὧδ Ὀερδὴ ἴο ρσχεδοῆ. Τἢδ Πδιτϑίοσ Ὁ]8ς 68 

Ὠἰ ἴῃ ἴῃ6 Ὠεατί οὗ ἴῃ6 ΟἿ Ὀεΐογε ἢ6 Ὀδρη5 ἢ15 ργοοϊδιηδἤοῃ. 
ΤὮς Ὄχρ δηϑδίίοη ἰδὲ Ϊοσδὴ Ὀερδη ἴο ργοδοὺ δἱ οῆςε δηὰ {Πδΐ ἢς 
Ρτοδοδοα 4}} [ῃ6 ψὰὺ ἴῃαἱὶ ἢγϑὲ ἀδὺ 15 μοί ἱῃ δοοογάδηςς ψ ἢ ἴῃς 

ΜοΙάβ οὗ ἴῃς ἰεχί. ΤΣ Ηδεῦ. ψουϊὰ ἢανα Ἔχργαββθεα (ἢΪ5 αἰ εῖ- 
ον. Τα ϑυβδβίδησε οὗ (Π6 τηδϑϑβασα νγἃ8, Κεὶ 7ογίγ ἄαγς, αμά 
ΝΊμευεῖ, 5Πα] δὲ ουεγίμγοιυπ!] ΤὮῊΘ βδπη6 ψοσγὰ 18 υϑϑὰ οὗ [ῃ6 ονεσ- 
(ἤτον οἱ ϑοάοπι, ζί. ἢ. τοῦ 5. Ὁ.. λοῦ Απὶ. 41} 6. λοἶδ 1,4. 4", 
ἴζ ἜΧργθβϑαβ ἴῃς οομῃρ εἴθ θββ οὗ (η6 ἀεϑιγυςσίοη ηοΐ 115 ΤΔΠΠΘΓ. 
Νο τϑᾶϑοῃ ἴοσ ἴῃ ἀσβίγιυςοη ἰ5 ρίνοη, ἰπΠουρῇ ἴ{ 15 Βυρνροβίοθα ἴῃ τὖ, 
ΠΟΥ ἃΓ6 ΔΗΥ͂ ΡΑΓ ΓΟ] 4γβ ἐυγηϊβῆθα δροιΐ (ἢ 6 ἀρσοηΐβ οὗ ἴῃς ἀοδίγαυς- 
ὕοη. Νοιδίηρ Ρυϊ (ῃ6 θᾶτα βἰδίοτηθηὶ οὗ ἰῃ6 οοτηίηρ αἰβαϑίοσ, ν] ἢ- 
ουξ͵.εΔηΥ (8]} ἴο τερεπίδηςε! Απά γεῖ ἰἢε δυΐπον Κηον (μδῖ ἢ15 
ἤσδγοῖῦβ οι υηἀεγβίδηα (δὶ δῆ ἢ 88 σίνίηρ (ἢ]15 ψαγηΐηρ ἴο 

τὴ6 Νίπονί[65 ἰη [86 ὨΟΡΘ (Πδΐ ἰδ ν τϊσῃς στοροηΐ δηὰ ἢ ἀνετί 

1ῃ6 σοτίδίη ἀοο. Ἐργ (5 ψὰ8 δἰ γ5 ἱπρ]| 16 ὦ δηὰ υῃάἀοτγϑίοοά, 
Ὁγ ]οηδὴ Ὠἰπη56} 4150, 85 οἢ. 42 ϑῆονγβ. (ὦ [88 οῃἱγ ἠἄγεε ἀαγ-ς ἰῃ- 
βίοδα οὗ [ογγ, δπὰ ἰἢϊ8 15 ἱπ 4}} κε  οοά τδς οτρφίηαὶ τοδαϊΐηρ, ἴοσ 
{Π6 5.ΟΥΥ πῆονθβ σαρί αἰγ δηὰ ἴἤγθα ἀδΥβ ἃγὰ τ ἢ Πλοτα ἰῃ δοοοσζὰ 

ἢ ἃ, ΑἾΟΣ 7οηδὴ δά ἱγανογβεα (86 ΟἿ ἔτοτῃ νγεβὶ ἴο δαϑὲ ἢ6 
οοιά οχρεςὶ (86 Ἰυάρτηεηῖ. 90 ἢς 5δὲ ἀόονῃ δηᾶ ναϊθα, Ὀυΐ ποί 
ἴΟΥΓ ἀἄαγβ,! 866 [σοῦ ου 4. ᾿ημαῖ ἰδῆσυασε Τομδἢ 5ροόκε, ἰΒς 
ΠΔΙΤΑΙΟΙ ἀο68 ηοΐ 88γ. Ηον (ἢ ΡΘΟρΙΪῈ οοὐἹὰ υπάπγβίδηα ὨϊπΣ, 
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ὉΠ655 ἢ6 ΞΡΟΚΟ Αϑεγτγίδῃ, 885 ϑοϊμδί 68 ἴσου Ὁ]6α [ῃς σοπιηθηΐδ- 
ἴοσβ.0 [{ 888 θδϑθῆ βιυρρεβίοα (δὶ [86 δυῖδο ΡσοΟΌΔΟΙΥ πιεδηῖ (μδΐ 

Ἰοηδῇ βροκβε Ασδῃγδῖίς, ἡ Ὡ] ἢ ψγ85 (Π6 αἱρ᾽οτηδίίς ἰδησιαρα ἴῃ (ἢ 6 
Ῥεγβίδη ρεοά. Βιϊὶ 5 1 ΠΚοΙγ [Βαὶ [ἢ ΡΘορὶ]ς οὗ Νίηενθ ἢ υηάοῖ- 

βἰοοά Ατγαιηδίςοῦ Τὸ οἱἷκζ δυίΐμοσ (86 ἰδῆρυάασε πιδάδ 85 1Π||6 ἀ181- 
Οὐ Ὁ 88 ἴα 5: π}}}8 Ὁ αιιοϑίίοη ἱῃπ δὶ ἰδησίιασε Ὑδην δ ΒρΡΟΚα ἴο 
Αάδῃλ τηδάς ἴο 186 Ὑδηνίβθί. [1 5 ΠΡΙῪ ἀϊα ποῖ οὐςῸΓ ἴο ἢ 1Π|. 
ΤὨΪ5 ἰ8 Δηοίῃου βρη οἱ (ἢ [ο01Κ-ἴ4]6 σδαγαοίοσ οὗ (6 5ἴοσγ. 

2. ΝΥ ΦΟΡΊΜΟΉ, ηιδδθαρέ, ῥγοῤήδου, ΟἿΪΥ δέτε ἰη ἴῃς ΟἿ. ὦ κατὰ 
τὸ κήρνγμα τὸ ἔμπροσθεν ὃ ἐγὼ ἐλάλησα, Ὦ; Ξτεσμπάμνε ῥγαάσίοαξἑομεν 

ῥγίογδθηι φμαᾶηι ἐρο ῥαίανε ἰοομέμς φεηι σα ἰ6, ἰ. 6., ὮΝ ὍΝ ΣΦ ΠΥ 

Ἐπ. Βυ. ἰ5 δἰοης ἰῃ ταϊηκίηρ (ῃδὲ [5 15 “ῬΙΟΌΔΌΪΥ οΟ ᾿" “5ἷηδδ 
ΟἿΪγ δυϑβοϊυίς οὐδάΐεπος ἴο ἴῃς ἔτει ςοϊηπιδη που] ἄστεα τ τ ἴῃς σςου- 
ἰεχί.᾽" Βυὶ ΑἹ ἀοε5 ποῖ ἱπιρὶγ ἴμδὶ ἴΒς οομηπιδηά νου ὃς ἀϊβοτεηϊ 
ἔτουα ἴῃς ἄτβὶ. “2 ῥσίς. οὗ ἱπησαϊηεης ἔα, δεν. οὐχ. ΠΔΌΝ τη. 65., δηὰ 
τοδὰα ῺὉΜ ἴοσ .22».--35. Οὐ Νησνθῖῆ οὐ. Ὃ'9ο Ηρι., ὕ08Σ., ΧΧΥῚ (1907), 

ὈΡ. 4 ὅ΄. οντίκὺ πῦγη), ργεαί (ευεη) 7ογ Οοά, ἱ. ἐ., εχισβοσάϊηδγν ϑτεαῖ, 
Καυ., μπομδοοῖς ργοςς, ο΄. ΟὉ. τοῦ πῆεγε 200 ἷ5 υϑεὰ ἴον ", ψ τ τἢς 
ΔΆ τησδηΐησ, Τῆς ῥΡὲ, ΠΡ δδονβ ἴῃδλι Νίπονες 15 ἃ [δίηρ οὗ (ἢς ραϑβὶ 
ἴο ἴδε παιτϑίοσ. ϑῖεν. ἰπβοσίβ ΝῚ2} δέίοσ 5 τίσ, ο8β. Ηρίὶ,, ἢ. 6.,) Ρ. τό, 
τεζατὰς δ᾽Ὁν ἔιφὺν 90 88 ἃ μἷοββ (σδουὶ χίνίης δἰ τράβοὴ ἕοσ 1). Εἰεβ. 
τερχατας ν. ὃ 85 ἃ ρ'οββ. Ης {8 ]η|κ5 ἰῃδὶ ([ἢς μ]οβδδίοσ ἀδάυςεά (ἢς ρκτεδι- 
Ὧ638 οἱ (ἢς οἷν ἔτοτῃ (ὃς ἴὮγες ἀδγβ οὗ σταςος δηὰ ἔτοτῃ ἴῃς ἔδει ἴῃδὶ 
]οπδὴ πιδάς οης ἀδγ᾽8 ἰουγηον οἡ ἴῃς ἢγϑὲ ἀΔΥ.---Ἅ. Ὁ}»5Ἴν, Θ τρεῖς͵ ἘΠ 

ἐγάμει. ΤΉς ἰδιῖοσ 18 στ  δοοερίοα Ὁγ Κοδίεσ, Ὠυ., Εἰε5. (υ. 5.). 
4 «βδηχεοά ἐΐγεε ἴο γογίν, Ὀδοδυϑς ἔοσίν τουἹά μὸ Ὀεϊίος στ ἢ ἰἢς ρετοά 
οὗ ἐαϑπε (υ΄. ΚΟΙοΣ, ἘΪ68.). 907) ὑσῖς. οὗ ἱπιπιϊηδης ἔαϊ. δίεν. οἵη. 
92 τὴ". (5. 

ΤΗΕΒΕ ΒΕΘΌΓΤ ΟΕ ΤΟΝΑΗΘ ΡΕΕΒΑΓΗΙΝΟ (25. 

7116 Νὶπευΐες γεῤεη!, Υαλιυεῖ γοΐεμίς απ φῥαγες Νπευελι. 

δ. Το Νίμονιῖοβ με ονοά [Π4ὶ ἀοα νου]ὰ σΑΣττγ οὐἱ Η!5 (ῃτοαῖ. 
50 ἰΠ6} 8}1} τορεηϊοα ἱπητηθα!δίοϊυ, Ρσοοϊαίπηθαὰ ἃ αϑὶ δηὰ οἰοιῃοὰ 
1 πλβοῖναθϑ ἰῃ βδοκοϊοίῃ, 41} οὗ ἔποπὶ νι ουϊ Ἔἐχοθρίοη, ΘΑγΠ ΘΒ Υ 
δορίηρς [δὲ ἀοά ψου]ὰ 566 [Πεὶγ 561{-αβϑοηθηΐὶ δηὰ ρϑηϊΐζθῃοθ, 

[Κα ΗΓ οἡ 1Πθπ, ραγάοη Πεῖν 5ἰη8 δῃὰ δνογί ἴῃς αἰβαϑίοσ. Οἵ, 
7ο. 151. 2,24. Ἐαβἤηρ δηὰ ρυϊίίηρ οἡ οἵἩ 886. κοϊοίῃ ἃτε (ἢ ου- 
ΜαΓ͵α 5ἐση8 οὗ (ἢ6 βἴποογα δηα ψ}0]6- οατίεα ροηϊΐοηςε οὗ (ῃ6 ΝΙη6- 

νἱϊο8, οὐ. ν. ᾿. [1 ἰ8 ἱπτογοϑίίης ἴο ποῖς {πδὶ (ἢ6 δυῖθοῦ υ.865 (Π 6 
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ἴεστῃ σοά Ὦετε δηα ηοὶ γαλινεμ. 11 νὰ5 ἴῃς αἰνίης τησϑβαρα (δὲ 
ἴΠ6Υ Ὀεϊίενεα. ΥὙδῆν ἢ ἴΠ6Υ αἰὰ ποί Κῆονν. ὅ0 ἴΠ6 δυῖπου ι.565 

“Οοα᾽᾽ δῃηὰ ποῖ ἴῃ6 ὑσοροῦ δῆς ΥὙδηνεὶ, 4150 ἰῃ [ἢ 6 [ο] νης 
νοῖθο5. ΤΏ αὐἱοκ εβεςὶ οὗ Το Δ} 8 ργεδοβίηρ 8 πηοϑὶ ψοπάρσγίι, 
Ἔνθ ἰξ νὰ ἴδε ἰηΐο δοοουηΐ [Π6 ΘΟ Οη Δ] ἡδίυγε οὗ (ῃ6 οτδη (815. 
τι Ξἰδῃ 5 ἰη βι Κίηρς οοπίζαϑβί ἴὸ 16 υῃὈ 6] 1 εἴ δηὰ ᾿ηἀβογοηςς τ ἢ 
ψὨΐοἢ [5γδοὶ ἰγοδῖθα ἴῃς ρσορμείίς δηπουηςειηθηΐθ. Απά ἰΐ ἰ5 (ἢϊ5 
Ῥοίΐηί (δαὶ 8 οἱ τηοϑὶ νδ]6 ἴο οὐῦ δυίῃου ῇο ψψδηΐβ ἴο ἤτον (ἢ 6 
τορεηΐδηςς οἱ Νίπονε ἰηΐο βῃδρ τεὶϊεῖ. 80 ἢθ ψόοσκβ ἰ{ ουὖἱ ἴῃ 
50ΠΊ6 ἀοἰαδὶ!, ον: ἘΠ ἀεδίσουϑ οὗ Ὀτηρίης οὐἱ (ἢ 6 υηΐνογβα] ομδτ- 
ΔΟΙΟΣ ἃ8 ΜῸ}} 48 (ἢ 6 5 που οἱ Νίηονθ ἢ 5 τορεηίδηςο.--ὅ. Τῆς 
τοροτί οὗ (ἢ6 βίσζδηψε ρσορῇῃεῖ δηὰ οὗ ἢΪ8 δὐγο- ΠϑΡ  Γης ΤΘββαρα 
(ΟΙΏ68 ον ῃ ἰηῖο ἴῃς τοΟγδ] ραίδος θείογε ἴ86 Κίηρ ΠἰπΊ56}, ῇο ἰῃ 

ἴτας [ο0ἸΚ-Ίοσα [δϑῃϊοη 18 ρἰοϊυτεα 85 αἰτἰηρ οἡ Ὠϊ5 ἰἤτοπο, οἶδα ἴῃ 

ἢἷ5 βρη ϊά τορεϑ. Ὅῆα διυίΠου χίνεϑ 0 Π8Π|6, ἢ6 (8115 Ὠΐπὶ 51π}- 
ΡὈΪΥ 416 Κὶηρ οἵ ΝΝίπευεν, ἃ8 15 συβίουη Υ ἰη σις ϑίοσίθϑ, ἕοσ 1ἴ δα ας 

ποίῃίηρ ἴο ἰ(ῃς ἴ4]156. Τα Κίηρ 4180 δ ονεβ δ οῆςθ, ᾽ξ γοϑε ἤγονι 

μὶς ἄγομε απά ῥμ οἵἁ πὲς (γογαῦδ τιαπῆς απὰ σονεγεά μὴριδεϊ τὐὴξ 
ϑδασκοίοίν απά 5Ξαἱ ἐπ α5}:65, ἃ 5ἷρτι οὗ μυτ]!δάοη δηὰ ρτίεξ, σ΄. 10. 25. 
Ενεη ἴῃς Κίηρ Πἰπι56}} Μασκ ἰδς ῥγοίουπμα ἱπιργεβϑίοῃ !---ἴ, 8. 
Νοὶ 8αβθεα ψἱἢ βοι της ἃ ΡΟγβοηδὶ Ἔχδρῖς, ἰῃς Κίηρ βεηάβ οι 
8ῃ οὐϊοὶ δηὰ [85 ἰΐ ρῥγοοϊαϊταθά 4}} ονεσ Νίπονεῃ. Οὐ. θη. 3΄, βοῦς 
{6 ΠεΓγδ]α 15 τη] οηθα ψνἢο ΡὈγοοϊδίτηϑ ἴῃ 6 ἀθοσεθ. Οοΐδ] οαϊοῖβ 
ΔΡΡΘΔΓ ἴοο γε αι ΘΠ ΓΥ δἰΐζοσ [ἢ 6 ΡΕΘΟρ]Ὲ ἤᾶνς Δἰγοδαγ ἀοης οὐ θορυῃ 
ἴο ἀο νῇδὶ ἰ5 ογτάεγαα ἴῃ ἴθ, ἴο Ῥοττηΐὶ ἃ.5 ἴο ονεσερδβίϑα (ἢϊς 
Ροϊπὶ δηα τερᾶγὰ ἴῃ 656 υεῖβθβ 85 ΒΘΟΟΠΔΔΙΥ Οοἡ ἰΠδῖ δοοουπί. ΤῊΘ 
ἰηϊτοατποίίοη οὗ ἴῃς εοαϊςοὶ, Βγ ἄξογοα οἵ ἐλ6 κὶπρ απμὰ οἵἉ ̓ ς ποδίες, 

158. Εἰ 6 Γ ἃ ΙΏοσα οΒοἶδ] ἔοστη]α οὐ ((Πουρσῇ ἴῃ 6 δυῖθοῦ ἰῃ 815 ομδτ- 

Δοίογ 5. ὈΓΟΝΤΥ 884 γ5 οί ΐηρ δρουῖ 10) ἰξ ΡΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒβ ἃ μαϑιγ οοη- 
ἴεγεηςοα οἱ 16 τογα]ὶ οουης. ΤΠδ ἀδογθα σοπηηϑδηαβ ἰδὲ ὄνοῖγ- 

ἈοαΥῪ ἰῃ Νίπονθι, ἱποϊαΐηρ [6 ἀοπγχεϑᾶς δηΐπι4}8, 584}} οῦβεγνε ἃ 
βίγιοὶ [48ϊἴ, ρυϊ οἡ βδοκοίοί,, δα γηἜϑι! Υ Ρσὰν ἴο οὐ νυ. ἢ 4}} παρ αί 
86 δρδηάοῃ ἢϊ5 8ῖη8. Τδα δαϊςί ἱπηρτεβ565 5ΟΠ16 ΟΟΙΠΠΠίδίοῦβ 

ἃ5 οι δῖ ἢυμηοτουῦβ. Τὸ [86 ΠΑΙΓΑῖοΟΥ ἰΐ νγ85 ᾿ῃΘΉ56ΙῪ Θο το 5, 

σ΄. άπ 45 5, Ἐνοη ἰἢ ἢα ψ γα Βυχηοτζοῦβ ἴῃ ΟΕ ΡΪΔο65, ἤογα 
δε ψου]ά ἀείεαϊ Ὠ5 οσῃ δηα ὈΥ ἃ ῃυμηοτουβ ἰουςἢ. ὙΠῸ ὨυπηουΓ 
ἷβ ἀιμε ἴο ἃ ζοργίϑί. ὙΠ ἀοῃιοϑίὶς 8η1114}58 ἃγα ἴο οἱ ἴῃ (6 ψεϑη- 
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ΕΓ8] δρδϑοηθηΐ δηὰ 50 δῖὲ ἴο θὲ ἀερηνοα οἱ Ἰοοά δηὰ ασίηϊς. 
ΤΒουρ τἰΒ6 ράᾶσδὶ]εὶ ἴῃ 7υά ἢ 45 58ονβ παῖ (ῃς οσυβίοτπι ΜΏΪΟΝ 
Ἡετγοάοίυβ (93) τερογίβ οὗ (Ὡς Ῥεγβίδηβ ἤθη [ἢ 6 δηΐπι8}5 ραγίςί- 
Ραϊοά ἴῃ (6 σΕγο πο η 165 οὗ πηουτηΐηρ ἴΟΥ Μαβίβίι5, νγὰ5 4150 [6ν- 
ἰβῇ, ἰξ 15 ἀρραγεηΐ ἴμδὶ ἃ οοργίβϑί τερεαίβα βοιῃθνῆδί σΔγο βου αηά 
απὶηιαὶς ἴτοτα ν. 7 αἴϊτοσ ὑπερ ἴῃ ν. ὅ, 580 ἴῃαὶ (ῃ6 ἰοχὶ ΠΟΥ 5878 [παῖ 
(86 8Δη1Ππ1415 γα οὶ ΟὨΪΥ ἴο 6 οἰοϊῃοά ἰῃ βϑδοκοοῖῃ θυὶ 5ῃου!ὰ 
8|30 ΟἿ ἴο Ὑδηνε δηά τερεηὶ οὗ ἰμεῖγ εν} νᾶγ5. ΤὨΪΒ τνᾶ8 ονὶ- 
ἀφ} ΠΥ ποί ἱπϊεηάἀεα ὈΥ ἴῃς οτἱχίπαὶ δυΐμδοσ. ΤῈ ουϊνατγά 5[218 
οὗ Ρεηϊΐθηςα ἃγὸ ἴο "6 τηαϊομοά ὈΥ {π|6 τεροηΐδηςα δηὰ σοϊοστηδίίοη. 

ΤὨΘ ΡὈΓΑΥΟΥ 15 ποῖ ἴο 6 ρου υποίοσυ Ὀαΐ ἰπίοηβο, ἔῃ 6 σοηνοιβίοη 

βίποοσγε, (6 δρδηδοησηθηΐ οἱ 5η ρεηυΐηθ. Α πὶρ βρίτϊαδὶ δηὰ 
ΤΏΟΓΆΙ σΟΠΟΟΡΈΟΙ ἀπά ου]68 (ἢ15 οαϊςι. ΟΥ̓ 15. ς85͵, ΤΒε 5[η5 οἵ 
ἴῆ6 ΝΙΠΘνΙ 68 Δ͵6 ΤΌΤ] δηα 5οςἷ8] ; οἵ ἀοἰαἰζγ ἰἢ6 δυῖδου ἀο068 ηοῖ 

ΒΡΟΔΚ. Τ λεῖνγ ευἱΐ ταν 15 φεθεσγαὶ. Τῆδ υἱοίομος ἐμαί ἐδ ἐπ ἱμεὶν 
μαμάς τεῖετϑ ἴο (Π 6 50.184] ορργεβϑίοῃ ργδοϑα Ὀγ 18 θη}, ο΄. Αἱ. 

4. ταῖμοσ (ἤδη ἰἴο ΝΙΠονθ ἢ 5. στο ἴἰο οἴμοῦ ἡδεοηβ.---θ. ΤῊΘ 
ὮοΡΘ, ποῖ ἴῃ οοτγίαἰηΐγ, (δὶ (οά ΤΏΔΥ ΡετπδΡ5 ρδζάοῃ (ῃθπὶ ἰ8 
ΘΧΡΓΕΒΒΘα ἰη ἴῃ6 δύ ]Ὲ ψννογάϑ, τὐἶο ηοιυς, Οοὐ ἨαῪ ομα ἨΊΟΥΟ 

μανε Ρήγν (οἵ ον ἱμγη απὰ γοῤεο) απὰ ἱμγη ατυαγ ἤγουν Η ἐς Πποί 

ἀπ ρεγ, ἐμαὶ τοῦ ἄο ποὶ ῥεγίδῃ. ΟἿ 70. 4. ΜΙ ν. Ὁ ο΄. Ἐχ. 3223, 
1 18 τοοορη θα ἴπδὶ {Ποῖγ Ρεηϊΐθηςα ἀο68 ηοΐ ρυὶ (οά ὕὑπ6ογ ΔὴΥ 

ΟὈ]σαϊΐοη ἴο 5ρᾶσε ἴμεη.---10, ΤΠ εῖσ ἤρα ν8 ποί ἀἰβαρροϊηϊεά, 
Αμά Οοά 5σιυ τυλαΐ ἱπεν ᾿υέγὸ ἀοίπρ, ᾿ἰϊ. ἐπεὶν ἀεεά5. ΜΗΔ Ηΐμ 
αἀεδοάϑ οουηῖ, ποῖ νοτά8. Τλαί ἐμέν μαά ἱμγμεά ἤγοηι ἐπεὶγ ευὴ τῦαν 

δηα Πα (Πεγοίοσα σϑηυ 6} Υ τοροηϊθ. Τῆς Πδιταῖογ εἰ ρ ἢ 51568 

118. 0 Οοά γοϊεηίοά οὐ ἐδ ευτ ευἱοῖ Ηδ βαϊά Ηδε τυομϊά 40 ἰο 

ἐλιεηι απὰ ἀφο δά ποὶ ἰο ἀο ᾿ (Ἰ1ϊ. ἀϊά ἡ ποῦ. Οὐ. Ατὰ. 75." Εχ. 4,121. 
ΤὮο αἰνίηθ ΤΏΘΓΟΥ Μ)ὰ8 αυ ΟΚΙΥ διουβοὰ δηά (ἢς ραζάοη οὗ 5 ςο ἢ 

5 ΠΟΟΓΕΙΥ ὈΘηϊϊοηϊ 5 ΠΠΘΓΒ ΘρΘΘΟ ἀειεπηηθα ἀροη. Τἢδ νοῦβα 
ἀοα8 ποῖ ογοδίς ἴῃς ἱπηρτγοϑϑίοη (μδὶ Ὑδυνεἢ διῖθα υη}}]} ἴῃς ἘΠ ΠῚ6 
οὗ στᾶσθ νγὰ5 δη δά ἴο ζὭδκε ὑὉρ Ηἰβ τηϊηα ἠοῖ ἴο Ρυη ἢ ἴῃεπι, Ὀυῖ 
ταῖμοσ ἰδὲ Ης ἀεςἰ 6 ἰο Βρᾶγα 6 πὰ 88 Θ0οὴ 85 Ηδ 58} (Πεὶγ ψ80]6- 
δοασίεα ρεηϊΐεηςο. 

δ. ϑἴεν. τεραγὰβ ὈΝΟΝ2 45 ἃ [Ποοϊορίοδὶ μῖοβθ. 3 ἸῸΝ δεϊέευε ἐπ, ἴῃ 
ἴῆς 56η86 οὗ Ὀεϊονίης ἴΠ4ι ἴῃς νοτγὰ βροίκεῃ νγχᾶ8 ἴγις, ποῖ ἴῃ [86 56η86 οὗ 
θεϊϊενίης πεποείογἢ ἴῃ ὙδηνΘὮ 85 ἴπε οἷν σοά. ᾧζ οοστεοῖν Νπ Ὁ3 
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πα, ΕῸΣ ὉΣΟΡ ΨΙ ΘΟΥῸ οὐ. Οα5. 14, Ηρι.,.81., ΧΧΥῚ (1907), Ρ. τό, 
[οἰϊονίης ἃ Ξυρρεβύοη πιδόθ Ὀυϊ ποῖ δἀοριεα ὈγΥ ΟΑὅπι., ρτοροβες Ὁ 
ἰηϑβοσί 26 δἴϊοσ 23, Ὀυϊ ΟἿΣ ἩΚΛΡῊ ἴῃ ν. δ δἴζεσ ἴῃς σογϑὶ εὐϊςϊ ἰ5Ξ ορροϑεὰ ἴο 
(15.---8. 5ΐεν. ἰπϑετίβ "0 δἴίεσ ὉΡ᾽) τηῖσ. ςβ. (ὦ τηϊηκε οὗ τῆς τογαὶ 

σσονῃ ἰπϑίεβδα οὗ ἰἢς τοῦς. ΚΙεἰποσί [Π1ηἶκ5 τ[Πδὶ νν.6 ὅ- δσὲ ΟἿΪΥ ἃ ἔ ες 
τες] οὗ ἰδς Ὀσχίεΐ βιδιειηδηὶ οὗ ν." δηά στοπάοες (δοζείοσε ἴῃς νῦϑ. ἴῃ 

γν. 4“. ΌῪ ῥἱυρέϑβ.---Ἴ. ὍΝ χη ΘΟ ἘΣ; Θ αἴ ἱξ 88 ἱπάϊτεςς οοπϑῖσ. Ὁ7Ὸ 

8 Αγδιδίβηι, ΟὨΪΥ δετε ἰῃ ἴῃς Ηδῦ. ΟἿ. ἴῃ 8εηϑε οὗ ἀδοϊςίον, ἄξογεε, Ὀαὶ 
οἴΐεη ἱπ ἴδ Ατδπη. βεςοηβ οὗ Εζτα δηὰ Ὠδηϊεὶ. Οὔ. Α535γ.-ΒαΌ. ἐόπει, 
εοραπά. ϑῖεν. σουἹὰ οὔῖξ οἰ ἴθ ΟῚ δηα ον οὐ ἹΜῚΠῚ Ἴρ2Π. γος 
ἴο ποκὴ Ρεϊοηφε ἰο ἴδε εὐἀϊςῖ, ψίβοβε ἱπίτο. ἔοσιωυϊα ἱΐ ῖ8β. Ὧι. τεχζᾶσάς 
2 8190 859 ρατὶ οὗ (δε εαἀϊςῖ, σερεδεη σι Ν᾿ πῖνε. Οτ. ρυῖβ τορον ὃκ 
ΠΟῚΝῸ αϊες μη, Βυῖὲ (ἢϊς 189 ἢοϊ πδοξϑδᾶσυ. [ἰ ἰς ἴσυς, ὉΡῸ ἰ5. υϑεὰ 

οἷν σἱτὰ πυηδη Ὀείησε, ΠΕνῸΣ τ] ΔΩ ΓΏη415; ὭΚῸ 15 υϑεὰ τ] δηΐπιϑ]ς. 
Ἐον τμδὶ τεᾶϑου ) 5 ὃν ἰ5 δε. Α οογίδίη δυνκννασάμοςς οὶ ἴῃ νυ. 
δηἀ ν. " πγυ3ῖ Ὀς τεοοχηϊβεα, θὰ (18 τηΔΥ Ὀς τεπιονϑὰ ὈΥ οταϊτηρσ ΤΠ 2) 
ἷπ ν.", Βόὄβπιε οπιΐϊίβ ψ ὕνκ. Ἐΐδβ. ογαΐϊϊξ γῶφι Ὁκ Ὀ3ιὶγψγϑν ὅκ, Ο 
τοδὰβ Ὁ» (παρὰ) ἴοΣ Ὁ»02.--8ὃ8ϑ. ΏΠΣ2ΠΥ ἽΝ 5 οὐδ ὈΥ Βδδπγο, 
Ννε., Καυ., Νον., νδῃ Η. Βυϊ (ὃς αἰ δου 15 ποὶ βοϊνεα τῆ, ἴοσ 

ἴδεβε νοσὰβ νουἹὰ μοὶ ονὸσ 89 βυῦ)εςῖ ἔσογῃῃ ἴῃς ρῥγεοδάϊησ. Οταϊ ΟἿΪΥ 
ΠΌΠ2Π),, δῖον. ογηϊῖβ ν. ὃν ἃ5 8η δα ἰἀϊὕύοη ἰηϊεπάςεα ἴο δεϊσμίεη ἰδ πε τεὶὶν- 
ἰοῦ ἱπιργεββίοη. Ηΐβ5 τιδὶπ σεᾶϑοη ἤοανοσ 15 ποῖ. Ο Ψ; ὙτοΏρΡΙΥ τεδὰ 
ἰῆς ἱπιρέβϑ. ἢ ἢ τᾶν οοηβος.---ϑ. Βυ. οἱ 5 1 ΟΦ ἘΣ 1. 3.2"».--10. δεν. 
ΟΠ 5 ΠΡ ὈΣῪΟ 122 32, οἵ. ν. 3Ρ, τ. 68., δηα Ὀεςδυϑε μα [Ὠ1η]ες τὨςεὶγ 
Ῥεηϊΐδπος ἰβ ΡυΓΟΙΥ οχίογηδὶ. ζ8᾽5 ἰγδη5]. ἰ5 ἀυς ἰο ἀορτηδς βοζυρῖες. 
-Ετομι ν.ὃ οὐ ὉὐΟΝ ἰ8 υϑοὰ ἴοσ 05", αχζαίη ἴῃ 47... Θ᾽ [45 ἃ ἔτος 
Ὁ.Δη8]. ἔος "Δ ὝΦΝ, σΟΣΓΟΒροΠαϊης ἴο ν. Κ. 

ΤΟΝΑΗΒ ὈΙΒΡΙΈΑΛΘΌΒΕ (41... 

]ομαΐ, τεμοῖ πυηεχοά αἱ {1:6 ραγίπρ οἵ Νίπευεν, γερο σίγαξες τοὶ ὰ 
γαλιυεῆ. Ηαά ἴδ ποί απροὶῥαϊοά 7μ5| μιῖδ, τοῆερ ἤξ τοας 511} 
αἱ μοηιεῦῷ Απάᾶ παά ἢξ ποὶ βοά τυλόη ἰδι6 ἀὐνΐγς ΣΩΗΜΟΉΣ σαηῃς ἰο 
μὴ ἐμὲ ἤγεὶ ἐς, σἰηε ρὶν ἴηι ογάον [9 ῥγευεη 7μ5| ἐμἶδῦὴ ιἀ ἢ ποί 

μου ἰμαὶ Νίμπευεϊι τυας ἰο δὲ ςραγεά αὐ αἰ ἢ Αἦ, { μ6 τὐεγε σμἷν 

ἀεαά, Ομίοίν Υαλιυεῖι αδὰς μΐηι υλοίμεν π6 ἐπἶμὰ5 πα! πὲς ἀΉΡεΓ 
ἐς με βεά, δμὲ πα τεαξος πὸ γεῤίγν. Ηδε ἰεανες {}:6 οἷν απὰ τς ἀουπ 
ἐπ οεἰΐεη οἰΐεησο ἰο ἐπ εαϑί οἵ 11. 

1. Τοηδῇ τϑοορη 565 {παὶ Ὑ ΔΗ ἢ ἢ85 [ογρίνοη ΝΙπονθῆ δηὰ (δὲ 
Ἡς 11} ποῖ ἀεβίτου 11. Ηδ πρεαβα ἢο βρεοΐδὶ αἰνίπο γονεὶ δ οἢ ἴοῦ 
1815, ἔοσ 1 νγὰ8 ἰῃ δοζοοσά ἢ Ὑδῆν ἢ 8 ομαγδςίοσ δη ἃ ργορμοῦς 
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ἀοοιῆπθ. Νοσ ἀϊά δ ηδϑά ἴο ναὶϊ Ἐ1] (86 ἔπιε οὗ ζτδοα νγὰ8 ονεῦ 
ἴο Κῆονν δῆθ᾽ 5 οἴδημα οὗ αἰ τυ6. Ηδ Κησν 1 ἃ8 βϑοοὴ ἃ3 6 
884} [6 τορεηίδησε οὗ ἴῃς ρθορὶθ. Βιυιὶ ἰπϑἰεδα οἱ τοὐοϊοἰηρ ΟΥ̓ΕΣ 
ὙΔ με} 8 Κ᾽ ἀη638, ἢς ᾿γ88 ἀἰ5ρ|6δ 96 Ἔχοθθαϊ ρὶγ δη ἃ ΝΕΓΥ ΔΏΡΤΥ. 

.-. Τῇδὶ νὰ5 ὌἼχδοίὶΐγ ψῇδὶ ἢ6 Βαά δαγοὰ νβθη ἢ6 νγὰβ 511} δἱ 
Βοηθ. [ἰ να5 ἴου (ἢ15 σϑάβϑοῃ, 6 (615 Ὑδῆν δ, ἴῃ δη ἱπάϊσηδηίΐ 
Ῥτγάγεσ, [δαὶ ἢς μὰ β6α ψ ἤδη ἴῃς ἀἰνίης σοΙημηδηα σδπι6 ἴο Ὠἰπὶ 
(ἢς Β;τβὶ 6. Ηδς Κπον Ὑδηνοἢ 5 νοηάογυ] στᾶςς, Ηἰβ ραῖδηςς 
Δηα τοϑαΪπ6855 ἴο σοϊθηΐ, ἴοο νγ6}}, ηοΐ ἴο ἔογοβϑοο (αἱ Ης ψουϊ]ὰ ίοτ- 

εἶνε (δε Νίπον 65 ἢ (ΠΟΥ τερεηϊθά. Απηά ἢς δΒαα πο ἀεβίγε ἴο Ὀς 
(Π6 ΤΟΒΘΘΉΡΟΙ ΠῸ Μ838 ἴὸ ψάγη ἴθ πὶ οὗ [86 ἀοομι ἴἰο οομλα δηά 
(ἢυ5 Ὀ6 (86 τηδ8η8 οἱ βανίηρ [Πεῖὰ. Ης δορεοά δηὰ νυ βῃβα [μα 
ΝΙΠΘνεἢ ρὸ ἀοψῃ ἴο 8 ἀοοσὰ υηψνατηθὰ. 15 στοῃοηβίσγαηςς ἰ5 ρυϊ 
Όγ ἴῃς δυίδμου ἴῃ ἴδε ἔοσπ οὗ ἃ ΡσΑγοΥ ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο τ χζαῖα 115 Οἱ ἴ6Γ- 
Π655.---ἰ1ἰ 15 ποϊο ν οΥὮΥ,᾽" 5875 Ὁ] Βδιιϑοη, “(δὲ [86 υηί}8]16ἃ 
ΡΙΌΡΒΘΟΥ ἀο65 ποΐ ἀνγάκοη ἰη Το Δ ἢ ΔΗΥ ἀοιδὲ νπδίοενοσ, νυ Βεῖμοῦ 
86 Μ͵ὰϑ γα! Υ βεηΐ Ὀγ ἀοὐ.᾽ Βυῖϊὶ [5 18 ποῖ βυγρτγίβίηρ, ἴοσ Β6 
Κηον (Πδὶ ἴῃ υἱἱοσηρ ἴΠ6 ῥτγεαϊςοη ἢς 85 τγασζηΐηρ ἴῃ ΝΙΠον 65, 
δηἀ Ὠς 5808 ἢ ΪΠ156}{ (αἴ ἢς Κηονν 1 νου] ποῖ 6 {016]16ἀ, 1 ΤΟΥ 
τοροηϊο. Εογ Ὑδῆνο 8 α Οοά ργαοσίομς απὰ οορεῤῥαΞςείοηαίε, 
"μὴ οἵ ρῥαῤίεηοο απὰ οὐ ργεαί κΚίπάμέςς, απὰ γεϊεμ ΐερ οἵ {1:6 ευἱ ψὨϊοῆ 

Ης διδὰ ἰῃτεαϊοηδά,---ἰἶ θη που]Ἱα Ὀυΐ ἴσῃ ἔγοτῃ ὑπ οὶγ 518 ἴῃ ἴχῸ6 

Ρεηϊΐεηςα. Τδαΐ [8 σοηαϊίίοη 15 τ ρ] ἃ 18 ῥ᾽ δίῃ ἔσοσῃ ἴμ6 ΘΠ ΕΓΟ 
Ριορδεῖῖς ἰεδοδῖηρ οὗ ἰῃς ΟἿ. 7οηδῇ νν858 ποῖ δΏΡΤΥ Ὀδοδιι56 ἢΪ5 
ΟΥ̓ ῬΟΙΒΟηΔ] ρῥγοϑίίχζε νου] ΡῈ ἰοβὲ Ὁγ [ἢ6 ποη-οσσύυστοηοσο οὗ (6 

ἄοοτ ψηΐϊοῦ πὰ Δα δηηουηςσοά, Ὀυϊ Ὀοοαυβε Νίπονο δδὰ Βδθη 

Βραῖεὰ δηᾶὰ Ὀεοδυβα ὃς Βἰπηϑοὶξ Ππδὰ Ὀτγουρῆὶ (818 δρουϊ ὈΥ ἢ15 
ψαΓηΐηρ. Τμαῖ 5 ἴΠ6 ἰΔη(Δ] 15ηρ ρΡᾶτί οὗ 1ἴ, ψ Ὡ]οἢ ἀπνεβ ἢτὰ ἰοὸ 
ἀεβραῖγ.---. Αηὰ 50 δα 5865 6 ΜΕ͵Ὲ ἀεδὰ δηὰ ὑσγαγβ Ὑδῆν ἢ 
ἴο ἰακα ἢἰ5 16 ἔστοτῃ ἢΐπι. Οἱ ψῆδί υ86 ἰ5 ᾿ξ 6 ἴογ ἢἷπὶ πον, ἰΐ 

ΜΈΓΕ [αγ Ὀειϊίεῦ 1 ἢς ψετὸ ἀθδὰ. Οηα 18 σευηϊηαεά οὗ [ἢ 5: ΠΑ Σ 
β0δης ἴῃ τ Κὶ. τοῦ σμεῖὸ ΕἸ} ἢ, [νγατίοα ἰπ Βἷ5 ἀΘβῖγθ, 4130 θδρ8 ἴο 
αἴ6. Τα γοαβοη 18 μοὶ οβεπαδά ρσορῃείὶς νη ἰη ΕἸ 78} εἰμ ον. 

--4. 7ομδ ἢ 8 ΔΏΖΕΓ 15 πηοϑὶ ὉΠΓΘΘΟηΔΌΪ6, Ὀὰϊ οὗ οουζγϑα ἢ6 ἀο68 
ποῖ 866 1ϊ. ὙὮς δυΐῖθοῦ γδη(β ἴο [Δ Ὁ 5{Γ688 οἡ [ἢ|18, 580 Ὑδῆνθἢ 88 γ8 
ἴο (6 Ρτορδεῖ, 205, ἐποι ἐμῆπᾷ ποι αγὶ μοι βεά ἐπ δεὶπρ 50 Π6Υγ7 
ΤΕΪ5 ἱηνοῖνεϑ ἃ τορστοοῖ. Βιϊΐ Ὑδνεἢ 15 ἀθδ ης σοηον τ Ὠ πη. 



οὅ ΙΟΝΑΒΕ 

Ἧς 15 ἰῃ πο δαβίε ἴο ἰῃϑ)5ἴ οἡ 5} τερεηΐδηςσε, θυ τνδηῖβ ἴο ἀδνοῖορ 

ἴῃ ]οπδῇ ἴῃς τπουρῃϊ οἱ ἴΠ6 ΠΡΤΟΡ ΙΓ ΟΙΥ οἱ 5 δῆψεῖ. ϑίγδηροὶν 
ΘηΟυ ἢ ΠΟ ΔΩΒΜΘΙ ἴο Ὑδην ἢ 5 αιεβίοη ἰ8 τεοοσάθα. 1} ἱΐ Πδξ 
ποῖ Ὀδεη οὔτε Δοοἀοη Δ} } 7, γα πλυϑὲ υπαεγβίδηα (μδὶ 7οηδῇ 

αἰὰ ποῖ ἄπδῆγεσ. 14 ἢς τεϊυγῃ ἃ 530} ἢ βἰΐθηςς ἴο Ὑ δῆ ἢ 5 αι169- 
ἄοη Βιῖΐ ν. ὁ 158 Ρεγῆδρβ ποῖ ογίρί αὶ βοσὲ (Βιι., Μαγε) οἵ. τὲ 
τουδὶ ΡεσΔΡ5 ΒΌΡΡΙΥ 186 ΔΏΒΨΕΓ ἔσο ν. ὃ, 1 αν γί ἶνγ ΡΥ μπίο 
ἀεαϊ; (Ὀ.).---ὃ. ΤῊΕδ τοοορηϊίοη ἰδὲ ΝΙΠανθἢ ψουὰ θὲ βραγεὰ 
δά οοἴὰδ ἴο [οπδὴ ΜψὮ1]6 ἰπ (ἢ οἰΥ, ἃ5 ἢ6 Στ 65864 ἴῃς εἴοςί οὗ 
ἢΪ5. Ργεδοῃίης ἴῃ {Π6 βίπσογε γερεηΐδηςε οὗ (6 Ρεορίβ. Ης δδὰ 
ἱγανοσβοα ἰΐ ἔσο ψεϑὶ ἴο οδδ. ΤὮγες ἀδγβ τἰ Δα ακεη. Απηά 

ὨΟΥ͂ ἢς ἰδᾶνο8 ἰΐ Δη( 5115 ἀονγῃ οὐ (Β6 οδϑὶ οὗ 11 ΔΏΡΤΥ ἀἰδαρροΐωϊ- 
τηοηΐ δηὰ αἴβηαγ. [{ 15 ἃ βἰἰυδίοη ἵτας ἴο 6. 7οηδῇ δά ζοῃα 

8}1 ἰτουρῇ (Π6 οἰἴγ, ἢ6 Βαα βηϊϑηρα 5 σοτϊηγηϑϑίοη, Ὧ6 ΚΟΥ ἐΐ5 

ΓΕΒ} δηἀ ΠΟῪ ἢ 5118 ἀοντῃ ἴο γεϑί ἰη 815 ἀε͵εοϊεα τηοοά. Αἢ δη- 
αἰδηΐ το οσ νοπάογεα τ ἢγ δα 5ῃου]ὰ ςἰσγ ἰῃετα, δηά 50 ρυὲ ἰῃ [ἴῃς 
ὀχρ δηδίοσυ βἰδίετηθηΐ ὠμέΐ πε ηῆρἣξ δε6 τὐπαΐ τυομϊά πκαῤῥέῃ ἰο δε 
εἶν. Βυϊ ]οηδῇ Κηεν [Πἰ5 αἰγοδάγ, δηὰ (ἢ6 διίῃοσ οὗ (ἢ 5.01} 

οουὐά ΠΑγαϊγ Ρυὶ [Πἷ58 ἴῃ, ἴον Βα ρίνεβ πὸ εἰηὶ (δαὶ ]οηδῇ δά ΔΏΥ 

ἢορῈ ψμῃδίενοσ (δὲ Ὑδησνοῃ που ἀοϑίσγου (ἢ6 ΟἿ δἰζοσ 8}}, δῃὰ 
ἰἢυ5 ἰΠεγα σου θῈ ἢ0 τεᾶϑοῃ ἴοσ ἢἷπὶ ἴὸ τῇδ Κα ϑιςἢ ἃ βίδιθπηθηΐ. 
γε 54} ἰῃ σοηῃησοίίζοη Μὴ 46 [δι ἴΠ6 οὔ ρίηδ) ἰοχί τοδὰ, ἐμ γεί 
ἐάγεε Ὧἀαγε Νμευεί, εὐὐϊ δὲ ἀεείγογοεά! ΤὨς (ἢτεα ἀδγβ δὰ Ὀδθη 
οδδηροα ἴο ἰοσίγ. Ὅῆα ρ᾽οββαίοσ γοδα [ΟΧΥ ἰῃ 18 ἰοχὶ δηά ἢδ σοη- 
οἰπαεὰ (δῖ ᾿ξ Ποηδ Πδά ἴο βἴίδυ 50 ἰοὴζ ἢ νου] πρρὰ ἃ ἢυϊ 85 ἃ 
Ρτοϊεο!οη ἔγοπι ἰῃ6 Ποῖ βῃ. 80 ἢς ἰηϑεγίεα, σμά ᾿ς ηιαᾶάξ πΐφηδοῖ 
α μὲ απά 5εἰ ἀοιυπ μπάεν ἐΐ ἦπ 16 σμαάε. ΤὨΪ5 νγἃβ ἃ πδίυγαὶ) γὸ- 

βεοϊίοη δηὰ γεῖ αν {ΠΡ} Ὦς 5ρο ]οα ὃγ 1 (ἢς ροϊηϊ οὗ (ἢ [0]1]οὁνν- 
ἷηζ, ἴον 1{ ΤἸοη δὴ οου]ά 511 ἰῃ (ῃ6 5846 οὗ (ες ἢυϊ, [6 5ηδάε οἱ ἴῃς 

Ρἰαπὶ νγᾶ8 ποῖ 50 ΠΟ ββΆΤΥ 85 ν. ἢ δβϑιηθ8. Ασοοτγαϊΐηρ ἰο ν. ὅ 7ο- 
ΔῊ Βα 0 οἴοῦ 58! εσ ἔτοπι [ἢ 6 τὰγϑ οἱ [6 βιη (δὴ (ἢ 6 ρ]δηί. 

ΤῊ αἰ βηου Ὑ σδηηοί ὈῈ ἐνδαθά Ὀγ ρΡοίϊπίίης ἴο ἴδ τείτεϑίηρ 5ῃδὰδ 
οὗ (86 φγδθὴ ἰδᾶνεϑ οὗ ἔπε (γε δηὰ ἴο [ἢ υπηϑα 5δοίοσυ 5δοϊοσ οἵ 
ἴῃς Βαϊ. 1 τῆς ἴτις ομαγαςῖεσ οὗ ν. Ὁ 85 δὴ Ὄχρδηδίογῃυ ψίοβϑ ἰ8 
ΓοΟορη 564, {πα αἰβπου 168 οοηηοοίοεα ἢ [18 νοῦθα ἀἰβαρρεᾶσ. 
Ασςοοτγαϊηρ ἴο ἴῃς οΥ̓ρσίΠΔ] βίοσυ ]οπδὴ ποοραρα ποῖ ΠοΓ ἰο τνναὶΐ ὑη8}} 

ἢ νου] 566 ψῃδὶ σου] ὨάΡΡΘη ἴο ἴῃ οἰ, ἕο ἢ6 Κπονν ἱξ δἰ σγοδάγυ, 
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ὯΟΓ ἴο ΔΚ6 ἃ ἢυΐ, ἴοσ ἴῃ6 ἔχης Δ]]οννοὰ νγὰ8 ἠοῖ ἰοῃρ ἐπουρῃ. Τμδ 

διυίθοσ ἰεῖβ [οηδῇ ἰδ ἰβθσα Ὡοΐ Ὀεοδιιβα Ποηδἢ νγὰ8 ὑποογίδίη 

ἃρουΐ ἰῃς ταβϑυὶδ οἱ 186 τορϑηΐδπος οὗ Νίμονεμ θὰΐ ἰπ ΟΓάΟΣ ἴο 

ἰοδςοῖ Ὠΐπὶ (ἢ 6 στοαί ᾿θϑθοὴ 6 50 ΠΟ ἢ ἡρδοαρα (ο ᾿ΘΆΓΗ. 

1. ΠΟΥ. πρῸ ΤΡ τκ ΚΣ. δαάνοσοίαὶ δος., 866 Οεϑ8. 1174, 5816 (ΟΠΒΙΓ. 
ψῖ Σὺ ἴῃ Να. 2:9,---. 5ἷεν. ογηἱβ τιν» Ὁκ ΘΓ 85 ἃ 1085 ἱπιοηάθὰ 
το 3οἴίεῃ ἴδε «εβεςὶ οἵ Τοπδ᾽ 5 1|-ἰδηηρετ. τὸν οἵ. τ, τ Ὸ πισκὺσ 1α]- 
οζηδῆς ἔοσ οὖν ἀΐὰ 1 πο 56» 5ο7 οἵ ἀἰα 1 μοὶ ἔμοιυ 7 ΥΣ Ὁ τὸ ὙἪ72 

ΡΠ, ἸΠΟῚΝ Ὁ» ΜϑῸ ἨΠῚ οἵἱση ργομμά, ἐπ τ) σιυη σομμένγ, αἱ πορξ.--- 
Ἐὸσ ΠΣ 'ΟῚΡ ὕνο (σδηβίδοηβ σε ροββίθ]ς, (1) 1 ον ἰο ῥγευεμ, οὐ 

"ονυεσίαὶ! (4) ὃν βεείηρ,; (2) 1 βεὰ δείογε. "“ΤὮς βεοοηά ἰδῖκθβ Ὁ δά- 

νοΓΌ 4} γ, υβὲ 85, 6. σ., 2ΙΦ, δ᾽ ἃζσὲ υ866, (ε5. 1 π:πὸ 206. Τῆς ἤγχϑῖ 
ΒΘΟΙΏΒ ἴο τὸ ρχείςσα ὉΪς. ὅ1δν. οὔλἱῖβ ἤεσὲ 85 ἴῃ 1 ΠΦ ΦΌΣ, ἃ190 ἴῃς ψνἢο]ς 
οὗ ν. 5 85 8η ἰῃβοσήοῃ -- ο. 212 ἔχ. 3424. 5 τγδίη σὌϑϑοῦ 15 "ΠΕ .-- 
8. ϑίεν. οὔχγίἱβ ΠΝ" τηΐγ. ο5. Θύ Κα; ἱπβεσὶ )Ἴκ Ὀεΐοτε ἥν, ὦ Κα; οπιῖὶ 
ὑν,-4. (ὁ ἰπϑεσίΞ πρὸς Ἰωνᾶν, Ὦ; αὐ Ιοπανι. Ἐον Ἢ ΤΠ 29 ἵνο 
ΓΑ 9ἰδοηβ διὸ ροβϑίδὶς, (1) ὧοσὶ ἐπομ τυεῖ! ἰ9ο δὲ ἀηρνγν, ἀοεὲ ἰδοι 

ἐπέμλ ἐμποι αγί Ἰ5Η ΘΉΡΡΥ, οἵ (2) αγί ἐδομ ὑοῦ σπρνγ7 Τῆς ἤχβὶ 5 ἴο 
ὃς ρῥτοίειτεὰ 48 βυϊπρ ἴῃς οοηίεχί Ὀεϊίογ. Ι͂ῃ ν. " ἱηάθεὰ τῆς ΔΒΨΕΓ 
τὶ ἢ Ποηδἢ ρὶνεβ ἰο ἴῃς αυεβύοη γές, μπίο ἀδα! ταὶσῃϊ βδεῖὴ ἴο ἱπαϊ- 

οδῖς [δὶ ἰἢς δυίδον δὰ [δες ἄερτες οὗ δῆσον ἴῃ τοὶ. Βυϊΐ ὄνεὴ ἴῃ ν. " 
τῆς ἰτα,8)]., γες, 1 αν γέρε ΠΉΡΡ πο ἀδαῤλ, ἰ5 Ὀεϊίες διύης ἰη νἱεν οὗ 

(ἢ 701]. ϑρεςςἢ οὗ Υδηνςῖ.---ὅ. ΤΏ αἰ ου 165 οὗ ν. ὃ οσδπηοῖ ὃὈ6 ἐνδοὰ 
ΌΥ ἰσδηβ δίς [Ὡς νΌ5. 88 ρἰυρέβ., ἔογ ἴῆδλι νου Βαανα Ὀδοη Ἔχργεβϑεά 
ΟΥ̓ ἃ αἰσουπιϑίδ 4] εἶδιιϑε, 45 ἰπ τό, ὟΝ Κ].᾿5 ἱηφεηίουβ ἰτδηϑροβί οη οὗ 

45 αἴϊτοσ 3’ 15 δεςερίεα ΌῪ Μαγι, Ηρίῖ., ἀπά ἔοσ 455 ὉῪ Καυ., Ὀαὶ ἰδ 18 ποῖ 
ΘΑΒΙΪΥ δοοουπίδα ἔοσ. ΚΟοΙΪεσ, Καυ., εἰ αἱ., οπιῖξ ἴῃ6 τοίογεποα ἴὸ τῆς 

δυῖ, [Ιῃη 8ρῖϊς οὗ Νον.᾿᾽5 ὑχοίεβδὶ ἰἴ οοηπημεβ ἰο ὃς 5α], οἡ ν΄ς.᾽8 δϑὺ- 
(δοσίν, τθδὲ αὖ ογαΐτβ ὉΥ2 οὐ (ῃδὲ ἰΐ 15 Ὡοΐ τυῦῖ] βξυρροτίεα ὈγΥ Φ, πἤῆθη 
Φβανο ανὸ ἰ. νε. ἀοδβ ποῖ οχιῖς ἱΐ, οἴδοῖβ ἀο. Μασίὶ τῃΐηκϑ, ἰξ 
οτίᾳ., ἰἰ ποιὰ πᾶνε τὸ Ὀς πῆ, ας [818 15 ἢοΐ ὨδΟΟΘΒΑΤΥ Ὀδοδυϑε οἵ ἴῃς 
ἱγατ θα ἴον Ργοσθαϊηρς ὭΠΠΠ, 

ΥΑΗΨΝΕΗ 5 ΒΕΒΌΚΕ ΟΕ ΤΟΝΑΗ (45. 

ναϊμπυεῆ μπάεγίακες ἰ9 ομγὲ 7οηπαΐ οἵ ἐὲδ γείγαοίογίμεδ5 ὃγ απ 
σδ]θοὶ ἰόδδο ἀπά 50 σαμ5ε5 α Υἱοἴ 5 ἰγεξ [0 δῤγίηρ μῤ σπνενγ ταῤίαϊν 
ἡη ογ ον [9 ῥγουϊάε ΞΠπαάε 70Υ Χοπαΐ, τυλο ἐς με ἀεϊ ἐρ᾽ με οὐὔον 12. 

Βμέ πἶξ 70γν τυας ἀοοριοί ἰο δὲ ὀγίοί. ον Υ αλευοΐς ογάογς α ἰυογηιϊ [0 

αἠαοῖ αμά κὴπ} |Π6 ἰγεε οπ ἐπιὸ πεχὶ νριορηΐηρ. ΑἹ ἀσιυη ἐπ ἰγεε μαά 
αἰγεαάγ ευἱδιεγοά ατυαγ. με ποῖυ ὃγ Οοά"ς Ὡςρεοίαί ογάεγὶηρ α 
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δίγοσοο δῥγίηρε εῤ αἱ σμηγῖδε αμὰ ἰαίον ἰδὲ σμη δεαίς ἄοιυη οπ 7οπαλὃς 
μεαά, ευλμίοῖ ἐδ πὸ ἰομρεγ ῥγοίφοίεά ὃν ἐπε δσμαάς οἵ “6 ἰγέε, ἧς ἐξ 50 

Μώ οὗ ῥ᾿γϑοίοαὶ απ πιο αὶ πείδεγυ ἱπαὶ ἢε τυΐδηες ἀραΐπ Ιο ἀΐε, απμά 

}αςϑίομπαίοῖν ἀϑϑεγίς 1 γέβῥοηδε ἰο Υ αἰιυεῖ" 5 φμεσίίον ἱπαὶ δε ἐ5 φμῖϊε 
ἡμδβεά ἐμ δείπρ 50 ἐχοόεδίμρὶν σΉΡΡΎ οὐόν ἐδι6 ἀεαίᾷ οἵ ἰδέ ἰγέε. 

6. Τομδῇ 15 ἰο θῈ ββονγῃ [ἢ ππγθδϑοηδΌ θη 685 οἱ 18 οὐνὴ δ - 
τὰς 4Δηἀ (δε βίος οἱ ὙΔην ἢ 5. ΟΥ̓ δὴ οὈ͵]εοὶ Ἰεβϑοη. Ὑδηνεἢ 
ΟΓΟΙ5 ἃ ρἰδηΐ ψ ἢ Ἰαγρε ἰοανϑϑ ἴο ΤΟΥ ῸΡ ΓΆΡ Αἷγ δηὰ ἰσἢ ἐπουρἢ 
αὖουε «]ομαΐ; Ιο δε α σαάε οὐυόν μἰς μεαά τη ογάογ ἰο ἀεἰδυεν πῆρε ὕγοηι 

μὲς υεχαϊΐοη. ΤὮςΣ ρῥδηΐ, ς4116ἀ ἴη ΗδςΡ. ζέξαγδηι, γὰ5 τηοβί ὑγοῦ- 

Δ ]γ [86 γίοίπμδ οὐ σαϑςίογ-οἱἱ ἰγεε (ΑἾ τα. ρα ἰπη-ο τσὶ, Εντὰ. Ῥα] πα 

Ομ τ5ι) σις ἢδ5 ἰαγρε ἰθᾶνεθ βυρρί γίηρ ψεϊοοπηα βῆδάς, δηά 
ψο56 στον 15 ταρὶά. Οἱ οοιβ6, 118 στον 5 ΠαΓα τ γδου]ουϑ} 
δοςεϊογαϊεά, ἔοσ ἰΐ βργίηρβ ὉΡ δηὰ στονβ ἀυπηρ ἃ βἰησὶα ηἰρῃϊ (σ΄. 
ν. Ν ἴο βυςῖ πείρας {παὶ 1 568. Τοηδ}} 5 μβοδὰ 411 [του ρα (ἢς 
Ὠοχί ἄγ. «Ἱομαΐ, γεϊοϊοεά ἐχοοοδίηρῖν οὐεν ἐπ γνἱοΐμμϑ ἰγέξ, Ἔϑρ. 
ΟΥ̓ΘΡ ἰἰ5 58η4αε6, Ὀμπὲ 4150 ονεγ (ἢς (τες ἰἰϑεὶ ἢ Ἡ ΠΙΟἢ στον 50 σαρ  αΪγ. 

νν. 5. 1 Ἰηάοαῖο [αἴ ἢς 5ῃονοα ποῖ τη γον 5685} ἰοὺ δῖ τοδὶ 
ἰπίογοβϑί ἰη 1. Απά (8 ΌΥ ἰυὐπληρ ἢὮ15 αἰϊοηιίοη ΔΎΤΑΥ ἔγοπι {6 

ΟἿ ἴο (18 τηϊγαουϊουβ ρἰδηΐ Ὑδηνες ἱγεθὰ Ἰοηδῇ ἔσομ ἢϊ5 δὰ 

Ὠυπιου δηὰ Π]]οα ἢΐ5 ποασί ἢ ἀε! σῃϊ. ὙὨδ δυίῃοῦ ρσἴυΓΕε5 ΠοΓο, 
ΡῬΞΥΟΒΟΙορΊΟ Δ ΠΥ οοττθοῖνγ, ἤον βυςἢ 8 1116 τη ρ σΔῃ σϑοοης!!ς [ο- 

ὩΔὮ δηὰ (ἤθη αἷϑο δοῦν 40 ΓΟ ΚΙΥ ἢσ ἀεθραῖτβ ἀρδίη ἤθη (ἢ 6 5ηδ46 
οὗ ἰῃς ρῥἰδηΐ 18 ἴδ κοὴ ἅγαγ. ΟἿΘ6 15 ἀρδίηῃ σγεπλησ δὰ οἵ (ἢ 5οθπα 

οἱ ΕἸΣ] Δ ἢ ὑπάεγ (6 ᾿͵ροῚ ἴσγεα, ἴῃ βρὶΐς οὗ (ῃς αἰδεγοησε οὗ (ἢς 
ὕνο 5ἰοσἝβ.---ἧ. Τοπδἢ 8 ΟΥ̓ ψ88 δυῖὶ Ὀπεῖ. Οπ (ἢς [ο]] ον ίης 
Τρογηϊηρ, αυϊΐα οατγ, ἤθη ἀδινῃ Ὀορδη ἴο Ὀτοᾶκ, Ὑδῦνεἢ ογάεγοα 
ἃ ὝΟΙΙΩ ἴο δἰίδοκ δηὰ Κι] (ῃ6 ἴγθθΘ.0 ὅϑοοη ἐΐ δα πἱπογοαὰ ΤΑ. 
[1 885 οἴζοεη Ὀδεη ποῖα [δὶ ἴῃς τἱοίηυβ ἴχγοα  ΠΟΓΒ ΝΟΣ ΑΌΣΟΚΙΥ. 

-8ὃ8. πε πον (ἢς βυη τοβο, Ὑδηνθῖ ογἀογοὰ ἃ σοογολίμρ καὶ 
ευἱμά, ἴῃς πιυςἢ-ἀτεδαεβα βίγοσοο ψ 1 ἢ 115 ορργεϑϑῖνε δηα Ἔχῃδυβίηρ 
Ὠεοδὶ δῃὰ ἀυ8ῖιέ. Τῇ εαϑὶ ἱπὰ ἰ8 ἰηἰγοάυςξά ποῖ ἴοσ (ἢ ρυγροϑὲ 
οἱ ἀτγίης ὕὉ ἴδῃς ρῥΙαηὶ (Βυ.), οἵ οὗ ἰδατίηρ ἄονῃ (ἢ δι (ΝΥ ΚΙ].), Βυῖ 

οὗ ἰηϊοηϑιγίηρ ἴῃ6 ρὨγπίοδὶ δηα τρθηίδὶ] αἰβίγοββ οὗ (6 ρσγορῃεὶ. [ἰ 
δϑοταναῖοβ ἴῃς αἰδοοτηίοτί οὗ ἃ Ποῖ ϑυ γα) - ἀδν τη 014 88 ΟΡΕΙΥ 

οἣς ΨΠοΟ 85 Ἔχρεγδηςθα ἰΐ οδῃ ἰεβϑΕΠγ. Απά 50 ἰΐ ἀϊὰ νι ἢ Τοηδῇ. 

Ἅδη {πε Ποῖ βιη Ἀεδί βθγοοὶυ οὐ ἢΪ58 ἢ684, ἢδ τγ55ε [86 ῥτοΐεθο- 
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ἰἴοῃ οὗ (6 5ῆδαγ τοι ἰδαᾶνεβ, δηὰ (ννῈ ΤΏΔΥ ΞΌΡΡΙΥ ἴτοια ν. ἢ 
γγ»ὰ8 ΒΟΙΤῪ ΟΥ̓ΟΓ [15 βΒιἋαθη ἄθοαγ. Εχῃδυβίθα δηά επογναῖθα ὉΥῪ 

186 ἐειτίθ]α μοδῖ, ἢ Ὀεσατης ἔγει{] δηα ἱττ] 80]6 δΔηα ἀραὶη τυὶϑμοὰ 
ἴο αἷς, σ΄. ν. ὁ ἀπά τ Κ. 1τρ΄.---9. (ῦ, ν.΄. Τηοδη Ὑδην εἶ 845Κ5 ἢΐτὴ 
ψΒοΙΠογ ἢς {810 Κ5 (δὲ ἰδ ΔΏΚΕΓ 15 γθα ! ]γ 586. Βυΐ (ἢἷ5 {6 
[ἴῃ τοᾶ5οῃ Του 5 ΔΏΡΕΙ 15 ἀἸεγεηῖ. [Ιἡἢ ν. ὁ ἢ 85 ΔΏΡΤΥ Ὀδοδυ58 
ΝΙΏΘνΘἢ ψγὰ5 π"οὲ ἀδϑίσογεα, ποσὰ ἢδ 18 ΝΕΓΥ͂ ΔΏΡΤΥ Ὀδοδιι56 {Π6 ἰΓδ 6 
ἐς ἀεβίσογεα. ΤῊΪ58 ἱπΠοΟΟ 5 ΒέθηοΥ 5 νἱν]ἶγ Ὀγουρῃξ οὐ ἤδη Υδἢ- 
ΜΘ 45Κ5 ἢΐπι, 44) ἐμοῖ δεν σΉΡΥν οἡ ἀσοομη οἵ ἐδ γἱοίμμ5 ἱγεεῦ 
ΤῊς ἀεδίπιςοη οὗ ἃ οἷς οἰἰγ νι (Πουβδη 5 οὗ Ρθορὶς Βδ ἀε- 

βίγεά, δηὰ ψῇθη 1 ἀἰὰ πο οοπ!ς δροιυῖ 6 τγᾶβ ΔΏρτΥ, Ὀυΐϊ ἤδη [ἢ 6 
ψοσίὨ1655 Ρ]δηὶ 15 ἀδϑίσογθα ἢ6 18 ΔΏΡΤΥ δΔηα 5ΟΥΥ, δηἀ ΔΏΞΨΟΙΞ 

ΜΠ στεαΐ νεβογηθησα γ65, ευε μη0 ἀδαϊη, ἐχργεϑϑίηρ (ἢ 6 ρτεαὶ 
ΘΧΟΘ85 οὗ ἢΪ5 ΔηΡΘΟΥ. 

8. Οη (δε υ86 δον ΠΥ 566 ΡΌ. 64 [{ 8 ποῖ ἀυς ἰο ΟὩ. 2 5: Ὀυΐ 
ΤΕΡΓΟβΘΩ 5 ἃ οοηβαίοα ἰεχῖ, Εἰντ}οορΊΟ ΔΙ 110} ΔΡΡεδσβ ἴο θῈ οοη- 

Ὠοοίεα νὴ ἰδς Ἐργρὕύδη Κὐξὲ τὰ γἱοίπμς (Ταϊγτηυϊς Ρ»Ὀ), ἴδ κρότων 

οὗ ἰἢε ατεεκβ (Ηετοά., 253 Ρ] Ωγ, 1.7). Τῆς Α535γ. ζῶξδηῖμε Ὧδ45 ποῖ 
Ὀδεη ἀεβηἑ εν ἰἀεπδεά. [1 νγ85 ἃ κίἰηα οὗ ραγάδη ρίδηῖ. Τῆς ἰάσηιϊ- 

Βεδίοη οὗ ζίξἄγδη πἰϊὰ ἰἢς δος ρομγὰ ὉΥ Φ Θ Ἐ, Βα5 πο ῥδι]οϊορίςαὶ 
υϑθδοδύοη δηὰ βεετηβ ἴο ἢανςἪς Ὀδθη χυσβϑεὰ ΌὉΥ (ὦ δ5 Ὀεΐηρ ἴδς τηοϑβῖ 
ΡΙΌΒΔΡΟΪς ρῥἰδηΐ ἴῃ οοηηδοοη ψ] 8 υϊ. Απὰ (ἢϊ5 15 ἰσυς. ““Θρδαδῖ- 

ἴης οὗ Μόδϑυ!, Καζνῖηϊ ἀςβοσῖθαβ ἴῃς οὐυβίομι οὗ τηδκίηρ ἰδηῖβ οὗ τοθὰ9 

(οη ἴδε ββογεβ οἵ ἴῃς Τί ρτ5), ἰπ ποῖ ([ἢ6 ἱΠΒΔὈἰΔηἴ8 ρ8558 ἴΏς 5:0 ΠΊΟΣ 
ηἰρῃ5, ψση ἴῃς τυδῖεσ ἰ8 Ὀδοοϊαίηρ ἴον. 4.5 ϑοοῃ 859 ἴῆς δϑυίῃ τ ΠΟσα 
ἴδε ἰοηΐβ ἀγὸ, 8458 Ὀεοοιὴς ἀγὺ δπουσῇ, (ΠΟΥ 5ὸν ρουγάβ, ψὩΪΓὮ χυϊς κὶν 
ϑργίης ὕρ δῃά οἰ τουηὰ [δἢς ἰεπι5᾽ (Ο. ]Δοοῦ, Αἰ Μαγαδίδοδε Ῥαγαϊείεη, 
ΡΡ. 173.)). Βυϊνε 58»ῃν ἰδδί ἰἢς δυϊ 15 ποῖ Δη οΥ̓Ζ. Ρατὶ οὗ ἴῃς ἱεχί, Απὰ 

ἴδε ἰἸἀεπαδοδίοη 45 (ἢ πο ποσὲ ἐουηἀδίοη ἤδη (Πδὲ 1 ἰνγ (Σ Ἐ). 
--οὐ ουϑῦ ἰ5 δὴ οἷά εἴτοσ αἰγεδαν ἴῃ ἴῃς Ηςῦδ. ἰεχὶ οἵ ὦ (τοῦ σκιάζειν 
αὐτῷ -ιἰ ἐν χη), ἄυς ἰο αἰτίορ. ἔος Ἰϑιγῶν. Βόδδπις, Ὗγς., εἰ αἱ., οπιῖξ 
ἸΡΟ ὗν ουτῦ δ8 ἃ ἀουδίεϊ οὗ Ἰῦνὸ ὃ» ὃγ ὕνῆῦ, ἿΝΚΙ. ρτεΐειϑ ἴο οὔηἱὶ ἴῃς 
ἰαϊῖεῦ θεσδυβε ῃς Ὀεϊΐενεβ ἴῃς δυϊ χᾶνὸ ]οπδἢ 5ῃδάς, δῃὰ ἴῃδι πε πεεάεὰ 
ἀϊνετθίοη. Νίον".2 τδσκβ ἴῃ ἢ15 ἴσαη5]. ὈΟΪ; οἰδυβοβ ἃ5 Βθοοησδγυ, Ὀαϊ 

Νον.Κὶ ΟἿ υπθ,, ΑΒ δὴ δἰϊετηδένἪ Νον.Κ βυρροβίβ Ὁ ὕσπὸ νἡτδουῖ 
ΣΟ. Βυῖ ἴδεη ἴῃς ἀουθ]οῖ σμασαςίοσ ἀρρθδῖβ δὲ οςς δηὰ οπς οἱ ἴῃς 

ἴχο οἰδυιδεβ τηυξὶ Ὀς οπχλτἰδ. 1Γ νὰ ἃζὲ σις ἰῃ οσηϊηρς ν. δ» 85 36ς- 
οπάδσγυ, θοίῃ οεἰαυκεβ ἃζὲ οὐῷ. δηὰ ἴῃογὲ 15 πο ποςα οὗ ἀεϊεῦπρ εἰἴΠοσ. 
- τὶ δῖεν. τεδ 8. πον ἥγδν, 580 αἰϑοὸ ὦ, Ὀυϊ ο΄. ρΡΡ. 64 Δ “πη τ» Φὦ 
ἔσεεϊγ δωθινῇ ἃ5 ἰπ Απὶ. γι.--8. δῖον. τεδς ἤοσς δρδίη ὈΣῸΝ Γ᾽ ΤΩΙ. (8. 

Θ' αἰϑο. Το οχϑοῖ τηδδηΐησ οὗ πϑη νι 15 ἀϊθρυϊεα. ὦ Κα; Θ' ἰτδηϑὶαῖς 
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ἰξ δωγκπέηε, σοονοπίηρ; Ὦ κλοττ σιΐδί τὰ σιν, τισεϊετίης. ἩΪ. ἰουσαι 
(ηδὲ ἰξ νγὰ5 ἀεσγίνοα ἔσουι ὕλη, (9 ῥίομρᾷ, δὐὰ ἀεδηεα ἰξ ἃς α σαι μηιπαὶ 

ἐαδί ιυἱκνά. 595. τοοῖς ἰΐ του υὐη, ἐο οἰ -ὰ α ομμέηρ εαΞὶ ιυυὐἱπά. ἸΚΟὨΪες 

ςοπηεοίεα ἰδ τὰ Ὁλῃ, σωη, δηὰ οοτηρατοα ἰδ ἢ στ, ἀγίεά εἰαγ, ΜἘ1Εε 

Ὗνε. ἀοεβ ποῖ δίζετηρὶ δὴ Ἔχρίδηδοη. Νοῖ βαις6εὰ στὰ ἰμεβα ἰσδῃς- 
ἰδ! οηβ8 δηὰ ἀεγνδοηβ, διε. δπιθηά5, τοδαϊΐϊηρ ΓΟ π, 85 ἰΐ ἔγογ ὉΠ, 

σμη (σ΄. ΚΟΒΙοΥ) πα μοί, ρἰοισέπρ. Οτ. ρτοροβεὰ ὑπ, οἱ. Ὀι. 285; Βόδτης, 

ΗΔ]. ΓυγνΠ ἔγοσα ὙΠ, ἐο ρίοσιν. (ΟἸε. ὑσοροβεβ Ἴ7Ὁ)2 ἐπ ἐδε τιογπέηρ, Ὀυϊ 

τη15 ἢδὰ Ὀδεη ἐχρσγεβϑοά δἱ ἴῃς θερίπηΐηρ οὗ (Ὡς νεῖβοὲ. Ῥεγῆαρϑ 1 ΤΑΥ͂ 
γεηΐαγε ἴ0 βυσρεβῖ Γ ἼΠΕ, σεσγολίηρ, Ὁ τ οταϊ {δὰ ΕΥ̓ Βαρίορ. δηὰ 3 νυὰβ 

ταϊβίδ κοη ἔοσ τ’, νι δ οἢ ἴῃ (ἢς οἱἀδγ ἔοττα οὗ τις τγὰβ αυϊϊε ἐ85γ. ὦ 
ΤΑΔῪ 511} ἢανε τεδὰ γῷντο. Ὗο]. τμἰηὶ5 (ὦ τεϑδὰ 3. οὕ 3 πὸ. Ἵγι οἱ 

15. 4019 Ῥ5. 1216. ΠΟ ἸΦΘΣΤΝ πϑοι τὶ σμάὰ κα δερρεὰ δὲς Ξτοιὦ ἐπα! ἡ 
φπὶρλ ἀξ, ἑ. ε., τοϊσ κε γον πὲνισει ἐμαὶ κ6 τοὶ ἀδε. ἸΜαΑτα τὨληκαΕ 1 ντὰς 
δὴ οἷά ρὮγαϑε οσί κί πα! πιοδηίπρ' ἐο ομγϑε ομδσεῖ, ο΄. ΓὉ. 319 πον Ὁπτο 
γόϑ), ΟΦ τσδηβ]. ἔγεεϊγ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ΜοΪ. σογτηράᾶτεβ ἴος 

(5 ΡΙυίϊδτοῖ, Μογαὶ., ». τοόο Ὁ: ἀπολ. τὸν βίον. (ὦ ἰηβετίς, απὰ ἐΐ ἀγίεά 

τ με ρομγά, αἴ ἰὰς ἐεηά. ἯΝΚΙ. αἰβο ἔεεἰβ. [δι Ὡς ρυγροβε οἵ ἴδε σἱὶηά 
ϑβῇουϊά Ὀς εἐχργεβϑεὰ δηά 50 ϑυσρεϑίβ ἴδαδί ἴῃεγε βἰοοά οτἱίηδιν, ἀπά 

ἐ! ἰογε ἀοιῦη ἐπε τ. Βαυῖ ποίην ἰ5 βαϊά ἴῃ ἴῃ [0]]. ἀθουὶ [ἢς ΤΟΙ ρθε 
οὗ ἴἰὰῇςε ἢυΐϊ δηά ΠοηΔ 5 ΔΗΡΕΙ Ονοῦ ἰΐ, ΟὨΪΥ (ἢς του 8 τηοηοηςά. 

τ νου]ὰ 4130 αν νψελκεηεα Ὑϑνε ἢ 5 ἀγρυτηεηῖ, ἕο Τοηδ δδὰ ἰδ- 

δουγεὰ ἴον (δε υῖϊ. Νον.Κὶ οιιρρεβῖς ἴῃς ἰσαπϑροβί ἤοη οὗ ν. " Βεΐοσο ν. ", 
Ὀυΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἰ5 Ὠοϊΐηρ σαϊηοα ὈΥ [8158 Ὀυϊ (δς 5 ἰυδοη ἰ5 θεῖε ἰη τἢς 

(τδαϊιϊοηδὶ ογάθσ. Ν." ῥγεβυρροβεβ ν." ἱτατθα δῖε Ὀεῖοσε. ὦ ἴη- 
ττοάυςε5 ἰηϑῖεδα οὗ ηὴῸ ᾿ΛῚῸ 312 (86 ψογάβ οὗ ΕἸ1}]δὴ ἔγοτα τ Κὶ. το", οὗ 

ψὨΙΟἢ οπα 5 ἰπαςεα ἱηνοϊ ΠΠΙΆΤΙΪΥ τουγίπαεα ἰπ 115 σοηπεςίίοη, Τλοι 

εαη ἰακε :} ἰΐε 7γονε πιε, Ο 1,ογά, ζ07 1 α»π ποὶ δέ67 ἐδαπ "Ἐν 7αίδετς. 

ΑΡΡΙΙΓΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟΒ]ΕΟΤ ΓΈΘΘΟΝ (4: 1). 

γααυεῖρ ἀγατυς ἐπ ὠπαρϑιυεγαδὶς ἰ65505. 707 790πα}. 17) “ομαΐ, 
μας ἰαζεπ σμοῖ α ἀεεΡ ἱμπίογεσί ἐπα εὐ2|4, ΦῤΠεριεγαὶ ῥα, τολῖεῖ 

μαά οοε, πηι πὸ ἰαϑοι, οὗ ἱπομρ), αμπὰ "πεπὲς δηδοὶ μοι βεά ἐπ 

“4, ποῖ τεμοῖ τότε ἰς γαλπυεῖ, μ5! 18 ε4 ἐπ ἰακὶηρ α ἀεεῤ απὰ εσοη:- 

}αςΞίοηαίε ἱπίογοσὶ ἐπ (}:6 ργεαί εἰν οἵ ΝΝπευε, εὐἴδε ἐς ἱμοιδαμπάς οἵ 
ἐπ] αδίαηίς ἀπά ἰεη5 οὗ ἐπομδαπάς οἵἩ ἱπποζεηὶ οἰ ἰάγοη απὰ σπὶραὶς 

10. Τοηδὴ᾽ 5 νίοϊθησα ἔοστηβ ἃ δεδυςυ] Ραοκρτουηὰ ἴἰο Ὑδην Ὠ 5 
ΜΟΙ ἀδγία] ἱπίεγρσείδοη δηα δΔρρ]!οδίίοη οὗ (Π6 οὈ]εςΐ ᾿ἰεββοη, ὉΥ 
ΜΠΙΟἢ Ηδ βῆονγϑβ ἴο Ϊοπδὴ {Π6 ἱποοηϑίβίθηου οὗ δἰβ ροβί ἴοηῃ. Τα 
ΡΘΕ πατγονῃ 655 ἀπα ὈΠ]Πη4 ρῥτο)άϊοε οἱ Τοηδῇ 95εἰ οἵ σοάξβ ρᾶ- 



4". 11 6, 

ἰἰδηςς δηἀ ΓΊΘΓΟΥ͂ Δηἃ ἰονα οΥ 811 τηδη Κ᾽ πα τηοβὶ οβθοιϊίνεῖγ. Υδῇ- 
ΜΘὮ ΠΟΙΏΡΑΓΟ5 [0888 δἰ(ἰπὰς ἰονγαγὰ ἴῃς τἰοηυβ ἢ Η5 οὐσῃ 
αἰτὰἀς ἰονατὰ Νίπενεῃ. Του ψαϑὶ {01} οὗ ΡΣ οὐ δοοομηῖΐ οὗ 

(86 τἱεἰηυ Ὀεοδιιβ6 ᾿ξ ΡΟ 5ηθα 80 ϑοοῆ. Αμπὰ γεῖ ἰΐ γγἃ8 ΟὨΪΥ ἃ ἡ] ἃ 
Ρἰδηΐ, ἰξ ἀἰά ποί Ῥεϊοηρ ἴο (ῆθ6. Τθοι οου]άϑί ποΐ ροβϑίὈΙΥ ἢδνς 
ἴον ἰἴ [86 ἰηἰογοβὶ δηὰ ἴῃς δἰἰδοῃτηθηΐ οὗ οης ψῇο δα ρῥἰδηϊθα δηὰ 
ἰοηἀοὰ ἰΐ, ἔοΥΣ ἴῇου Ὠαάβϑι ἀοης ποίῃϊηρ δὲ 8}} ἴοσγ ᾿Ξ. Β651465, 1 

ψγ͵ἃ5 Ὀυ1 ΘρΡὨΘΙΊΘΓΑΙ, ἰξ στοῦ ὉΡ ἰῃ ἃ πἷρῃίΐ δηα ρου βῃθα ἰη ἃ πἰρῃϊξ 

(Ηε. 505 οἵ α πῖρμῦ), ἴἴὶ νὰ58 (Ὠογείοσε ποίΐ οἱ σηυοἢ να] 6 ΠΟΥ 

οουἹὰ (ῃγ Αἰἰδομπηεηΐ ἴο ἰξ 6 50 νΘσῪ ἀθορ Ὀεοδι56 ἰΐ ᾿ἰνεα βοὴ 

ἃ βῃοτί ὕπιδ. Απὰ γεῖ ἴδου ἀἰάϑὲ οἱ 1 θη ἰξ ἀ164!--11. 45.ώ4 
] εμοιά ποί μανε ῥγν οἡ Νπευεῖι, ἐπα ργεαΐ εἶγῦὴ ΜΝ] Ποπδὴ 
ἄδην 15 βαπλθ ἡδίυγα] δθοιϊίοη ἴο Ὑδηνο  ἈΝΙΠονοἢ 15 οὗἩ [δγ 

ΤΏΟΓΕ ἱρογίδηςς Δηα να]ὰς (ΠΔη ἃ τ]ὰ ἜρΠΘΠΊ6γ8] ρἰδηΐς ὙΔΏν ἢ 

ἢ46 ἸΔρουγοα ἴοτ ἰΐ, ἴοσ Ηδ, ἴῃ ον ἀοά, τγᾶ5 (6 ογοδῖοσ οὗ 81] (ἢ 6 

ἐπ δἰ Δη8 ἃ5 Μ6}} 45 οὗ (ἢ 6 Δη1π|4]5, δηὰ Ηδ δα τηδάς ἴῃς οΟἸΥ 
ΕΤΟΥΣ ἴο ϑιιοἢ ποπάοσίυ! στοαίπθϑϑ ΑἹ] (ἢ 15 15 ᾿τρ] δα ἰη ἴῃ οοη- 

ἰγαϑὶ ἴο ν. 9 [Ιη Ηἰβ τὶ ρῃϊθουβηθββ Ὑδηθ Πδα ἱπίεπαοά ἴο ρυη- 
5} [ἰ ἴογ 115 ΚΘ 655, (ἢ 6 ΟΟΠΡ]αἰπἑ ΟΥ̓ΘΓ ὨΙΟὮ Πα οοΙης ὑρ 
ἰο Ηἰβ πδανθηὶν (σοηθ, ἴοσ Ηδ δνοσ ΡΌΏ15Π65 βίη  ΏΘΓΕ Ηδ Πηᾶβ 

ἰϊ, ἴῃ 5γδδὶ οσ εἰβεῦῃεσε, ἃ8 Η]5 ρσοόρῃεῖβ δα ῥσγοοϊδί πηθὰ ἰοηρ ἅρο, 

τ. Αἴὰ. ᾿,2. Απά 50 Ης δὰ βεηΐ ἃ ργορβεῖ ἴο {π6πὶ ἴο γάσγῃ [ΠΏ 6 ΙῺ 

οὗ (Π6 ψτδίῃ ἴο οοπιο, δηὰ {Π6Ὺ ἢδὰ 5 ποογεῖὶν τερεηϊθα. Απὰ Ἰοηρ 
Δρὸ Ηδ μά 5αἰά 1Βτουρὴ Τεγειηΐδῃ (1870), 41 τὐκαὶ ἱποίσηι 1] «μαὶ! 
δρῥεαΐ εομοογηΐηρ α παδίοη ἀπά εοποογηΐπρ α κί ράοηι, ἰο ῥίμες με 

αρά ἰο ὄὅγεαῖκ ἀσιῦη απὰ ἰο ἀδείγον Ἡ; {}1π|αἱ παϊίοη, σοποογηΐπρ υπίομ 

] μανε ςῥοξεῃ, ἱμγη ἤγοηι ἐπεὶ οἱ, 1 τὐτἣὗΓ γεβοηΐ οἵ ἐδιε συὴΐ ἐμαὶ 1 

ἐμομρ Ιο ἀο μρίο ἐμεηι] ὍΝΙδς ολπ Ης ἀο Ὀυΐ ἰοτρῖνεῦ ὙΠεγα 
ἍΓΙΟ ᾿αβίἀ65 [Π6 ρϑηϊίθηξΐ 5 ΓΒ ἴῃ (Πδὶ ναϑβὶ οἰ τ2ο,οοο |{π||6 

ἱηηοςοηΐ ΟΠ] άγθη ῆο Μοῖα ποΐ οἷα δπουφῃ ἴο ΚηΟΥ͂Ν ΠΟῪ ἴο α]5- 
ηχυΐϑῃ Βεΐνοθη τρῃΐ δηα ἰοἶϊ, δηάὰ ννῆο οοὐ]ά ἐδεγεΐοσε ηοΐ 6 
Ρυμίϑῃεα ἴον ἰμοὶσ ϑἰη8, δηα 4150 ἃ ζσγθαΐ ΘΓ οὗἁ ΤΏΟΓΔΙΪΥ ἱγτο- 
ΘΡΟΏ51016 8}1η}4}5 ἴογ ψ οῇ ὙΔμνθἢ ἰῃ Η5 ΤΏΘΓΟΥ 4150 σᾶγεβ ((ί. 
Ὀι. 255. «λομίάᾷ 1 ποὶ βαυε ῥὲν οπ Νίπευεϊι, ἐμαὶ εγεαὶ οἱέγ, ἴπ 
«ὐλπίολ ἰπμόγε αγὸ ηῖογε ἐπα το οοο πια δεὶμρο οἷο 40 πο ἔποιυ 

ἐῖι6 ἀἰδεγεηος δείισεομ γίρμέ αμά ἰφ{, απ (50) τιμοῖ; οαἰ6 7 ΤὨς 

ιρυμηθηΐ 15 Δ ϑο αἴ Ι γ ἱγτοββ] 0] 6. ΤΏΘΓα τνὰ8 Ὀυΐ Ο͵Θ ΔΉΒΜΟΥ 
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Ροβϑίθ!6. Βυὲ (ῃ6 δυίδοῦ Ὑ 56} τοΐσγαὶ ἢη8 ἴγοτι δα ηρ δηγίβίηρ 
δουϊ ]οηδῆ. Ης ψδηΐίβ ἴο ἰεΐ ἴῃς αιοϑίίζοη δἰ πκ ἄθορ ἰηΐο 16 
ΤῊ Ϊη 45 οὗ ἢΪ5 ὨΘΑΓΟΙΒ δηα τοδάοιβ. Ηδ ψδηΐβ ἰο ἴοδοῦ (6 ΠΔΙΤΟΥ͂, 

Ὀ]1η4, ῥτε)υαϊοςά, ἑαπαιίς 17ἐν} οἱ ψῃϊοἢ ἸοηδΔἢ ἰ5 θυϊ (δ6 γ7Ὀ6 
[δαὲ “τς Ἰονὸ οἱ ἀοἀά ἰ5 ψίάογῦ (ἤδη (Π6 ΤηρΑ5ιΓ65 οἱ πη} 8 τηϊηῶ, 

Απά (ἢς Πεατὶ οὗ (ῃ6 Εἴογηδὶ 158 ποδὶ ψοηἀογ  }γ Κη: Βυΐ τε 
Δ Κα Ηἰ5 ἰονα ἴοο ΠΔΙΤΟΥ͂ ΟΥ̓ [4156 ᾿ἰτη5 οὗἱἨ ΟΌΓ οὐγῃ.᾽᾽ [ἰ εἴ- 

Ὀγᾶςθβ 81} τἤθη, ἢοΐ ΟὨΪΥ [βγαδὶ, Ἔνθ [5γδε}᾽ 8 δῃθηγίεϑ' ΕῸΓ 8]} 
ΤΏΘη ἃῖὰ Οοὐἶβ ογεδίυσγεβ. ΗἜς ἰ58 (ἢ Οοά οὗ 4]} δηά ]υὲ 845 {}}} 

οὗ ἰονὰ δηά Ἵοᾶγο ἴογ ἢϑδίῃϑθῃ 88 ἴογ ἰἢς εν γ8 δηὰ ᾿υ5ὲ 88 γεδαγ ἴο 
Ρᾶγάοη ἢ επι, ἢ {ΠΥ δἀρδηάοῃ (Πεἰἱγ 81η5 δηὰ γεβοσί ἴο Ηΐτ. δῃουα 

Με ποῖ 8ῆδγε Ηἰ5 ἰονε δηὰ Ηἰβ ρυγροβεβὺ 

10. 137 "12 Ὅν, οί. τ, ὙἴἘς ρῇγαϑο τ) 513 δον οΓ α πέρδ ἰ5 ἰάϊοπιδές, 
ἧς δὰ σγοσῃ ἰῃ οἠς πηἰρδϊ δηὰ ἴῃ δηοῖδμοσ ηἰρῆς ἰδ ρογιβϑῃοά, ο΄. Οες. 
εἰν. ΘΙ] ΑΥΪγ βοὴ οὗ ἃ ΥΕΔΓ "- Οὔδ Υδγ οἷά. Οὐ (δα ἔοστῃ 13 (ο΄. 

(ες. ν, Ἐο]ονίης Βόδπηιο, Εἰεβ. οσαϊιβ "ποῦ 19. Ης (ἰΐηϊκς ἴξ τᾶς 
ἰηβεγίοἀ ΟΥ̓ ἃ τεδεσ τψτῆο πκὶϑυπαετϑίοοα ν.3, πο βδου]ὰ ὃς ἰτβη9- 
ἰαϊεὰ ΌὈΥ ρῥ]υρῖ.,, Υδδνεῖι λαά οτάἀεγοὰ (ῃ6 σἰοΐηυ8. ]οηδ ἰουπὰ ἰξ 
ψΏοη ἣἢς ποηΐ οὐἵ (ἢετε δηὰ ςδἱ ἀοντὶ ἴῃ 15 βδάς, Εἰἶςεβ. ξεῖβ (5 τὰ 
οἵ [δες πιΐῖγαοϊθ. ϑ  πλ}]Αυῖν δἰγοδὰν Μίςμδς 15.---11.. ΟΥΝ ὸ ὉΚῚ ἰδ Δ ἰη- 
ἰεστοσϑῖνε βοηΐεηος, οἱ. (68. 196. ἰηἀϊοδίεα 85 σις ΟὨΪΥ ὈὉΥ (ἂς τοῃο.--- 
ὈΦῸ σψἱίδουϊ τοαυρ]οδύοη ο΄, 65. "1. ΟΡ άϊ, δεν. ϑυβροςοῖ ΠΟ Π21 
ΠΣ 88 δοοοπάδτυ, Ὀυΐ ἰἰ 15 βαίερυαταςα ΟΥ̓ 431!.. Ἐοτ 525) ὦ Κ; τεδὰ 
ἩΤΟΏΣΙΥ 39. Ετοῖὰ ἴδε ηὐθεσ οὗ [1π|6 ἙὨΠ]άτεη, ᾿2οοοο, ἃ ἰοϊδὶ 
Ῥορυϊαίίοα οὗ δρουξ ὄοοιοοο 88 θεέ εβτηδιεά. Τῆδὶ Νίπενθῃ 
ῬΓΟΡοσ οουἱὰ πονὸῦ ἴανα οοπίδίηθα 50 ΤΩΔΩΥ͂ ἱπΠΔὈΪ Δηϊβ ἰ5 οἰεασ. Ἐ᾿. 
7οποβ ὀβπδίοα ἴπδὶ ἴῃς ρορυϊδίίοῃ τᾶν αν δε δρουϊ 174,00Ο, 

δοίης δέν βαύυδγεο γαγὰβ ἴὸ σας} ρεΐβοη. [ οηἱν ἌἽδι] άγοη υπάοσ ἵνο 
ΥδΑΓΒ δὲ στηδδηΐ, ἴῃς ἰοἴ8] υτθεῖ οὗ ἱπηδ οὶ Δηῖ5 νου Ἱὰ να θδεη ονεῖ 
ἃ τι Π]Ποη.--Οἡ ἰδ χοηυΐϊηεηςβ5 οὗ 6. 187 δ. «ες ΒενΕς, ἰῃ Ἐσσαγς ἐπ 
Μοάενη ΤἈεοίορν απὰ Κεϊαίεά ϑ5δ᾽εοοίΣ . .. Α Τεςιἑποπίαὶ ἰο Ολαγὶες 
Αμριρίες Βγίρρε (1011), ΡΡ. 31 Δ 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΕ ὕ8Ε ΟΕ πνὸ ΑΝῸ οπὺκ ΙΝ ΤΗΕ 
ΒΟΟΚ ΟΕ ]ΟΝΑΗ͂. 

1 οἶ5. 1:-3 ἴδς ἀἰνίης πᾶτὴς υϑοὰ ὮΥ ἴδς Βεδίμεη ἰ5 οὐτὃΝ οὐ οὐπομα, ὉΥ 
(ὃς Ηεῦτον ἰτ ἰς πνῆν, ΟἿΪΥ ἴῃ 410 ψὲὰ πιρῆϊ ροσῆδρβ ἢδνε ἐχρεςίεα 
πιδν, θυΐϊ Οὐ 5 ἰῃ Ἰης τἰ ἢ τὰς ρῥτοοοαϊηρ. ΤῈ τοδὶ αἰ ςυ  ἰ5 ἴῃ 
εἢ. 4, ἔος παῖε Πδν δηὰ δυῶν οὐὁἨ ὈΝΌΝΗ ΔΙῸ υϑδα ῥχοϊηϊϑουουῖγ, τὶ τἢ- 
ουξ ΔΗΥ τϑᾶϑοη ἴογ ἴῃς ναγδίίοη. Ε. σ᾿, ἴῃς 5δῖης αυεβίίοη ἰ5 ἰηἰτοάυςεα 



ΤΗΕ ὕθ9Ε ΟΕ ΤῊΡ ὈΙΝΙΝΕῈ ΝΑΜΕ ός 

ἴπ ν᾿ ὁ ΕΥ̓͂ ἔγν ἼΌΜ, ἴῃ ν. " ΌῪ Ὀπὸδν πονὴ, Οὐ (ἢς δῆς δοϊοη ἷβ ἰηῖσο- 
ἀυςοά ἴῃ ν. 1 ΌΥ ὈΝΟΝ 100}, ἰὴ ν. ὃ ΌΥ ὈνΝ 105), ἰῃ ν. " ΌῪ ὅν γὴν 705), 
---Νοὸν ἰη ν. 1 ὅν)" τεδὰβ ων (- χγ}), ἘΣ ἀονείπως; ΟΛΩ. ". 25. .9. 15. 166. 
7. 22 κύριος ὁ θεός͵ (ἅ(Β 1 υς., Ηδς58. ὁ θεός. Ἰη ν." ὥλΩ. ν. τ κύριος, Ἐ 

ἀονπίημς. Ιῃ ν." 6650. 48. ». 16 ὁ θεός͵ (ὦ 123. 1:2 κύριος͵ Ὦ; Ἔ ἀονείπως, ΟΥ̓ 
τς. Ηδε5. ΘΘΟῊ κύριος ὁ θεός. Ὁ τολαβ 4]1 [Ὡγουρῇ νν. "5 τον ὩΥΡ, 
ΎΤΒοθα νασίδηϊβ ἃγὰ βἰσηϊδοδηῖ, ΤΕΥ 580 ἴῃ τεζαγάὰ ἴὸ ἴῃς τεδαϊησ 
δον πλδν ἰπ 45 (ἢδιὶ τ 18 ἃ οοηβαίίοη ρυτε δηα 5ίτωρὶε. Νοῖε, δ. Κ., 
ἴ)6 51Π}}8Γ ῥγοόςθβθβ ἰῇ 4᾽ ὙΕΙ͂Σ βοιης Οἷκ. 135. Ὦανα κύριος, ΟἸΒΕΙ5 

ὁ θεός͵ 51}}} ΟἸΒοῖβ κύριος ὁ θεός, ἼΤΏς ῥτοςθββ νὰβ ἴῃς βδῖὴς ἱπ Ηδῦ. 
ΙΔ35. Ι͂η νἱεῦν οὗ (μΐ5, 1 15 σουλασίς ας ἰΠδὶ ἴ[η6 νίονν ἰἢδι οὖσ διυῖδοσ 

8 ἀερεηάεηϊ οἡ ὅπ. 2 ἔογ ἴδς Ἄοοπιρίηδιίίοη ὈνδΝ πνῦ" 5δουϊὰ 5811} θεὲ 
δηϊοτίδἰηποὰ. Οὐ δυΐμος ἀϊά ποὶ ντῖίς ἰδὲ σου ηδοη, ἢ ττοίς 

ΔΙ ΓΊΡΙΥ πλπν, Α οΟρΡγίϑι, ΟΥὁὨἨΘ Τοδάοσ, ὑπάδς (δ6 ἱηῆμποηος οὗ ςἢ. 3 τντοίς 
ὈΛΛΟΝ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 411 [στουσὰ «ἢ. 4, Ὀυϊ ἱπ δοηις ἰηβίδποςβ ἴῃς οτξ. τεδά- 

ἴῃχϑ τεδϑϑοσγίεα τῃοιηβεῖνεβ. ὙΒΕῈ οδη ὃς πο ἀουδὲ ἰμδὶ [86 δυῖδμογ 
ττοῖς ὭΥῚ" 411 [πγουρῇ ςἢ. 4, ἔος μΒεγε ἔβεσε γγὰ5 Ὠ0 γεᾶϑοῃ ἴοσ ὈΠΌΝ, 85 ἴῃ 
οἶ 5, 1, 3. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοσίςο 



ΤΙο 

Ιηἰογηδίοηαὶ Βει ΟΟΠΙΠΙΘηΐΔΓΥ 

ΝΟΓΟΜῈ5 ΝΟ ΕΕΑΌΥ 

Οοηρϑ,8. Βγυ {δε Εδν. ΤΟΗΝ 5ΚΙΝΝΕΕ, Ὠ.Ὁ., Ῥυείηοίραὶ δηά Ῥυοΐδϑϑου οὗ 

ΟἹ Τοαβιαπιοηὶ [δησύυᾶσε δηά ἰςογαΐυγε, (ο σε οἱ Ῥγοσογιογίδη ΟΠ σγΟ ἢ 

οἱ Εηγραπά, (απιοτγί σε, ΕὨσδηά. 

“Ἐχβοϊ βϑοβοϊυβδίρ, ἃ βεϊεηιῆς ΤΘΙΏΡΕΥ οὗ τη, δηὰ (δ γονογοηςς οἵ 
ἃ Ὀοίίονοσ ἴῃ Ὠίνϊης τονε δτίοη σοσ θη ἴο τοηοσ Ῥυηοὶρδὶ ϑ κί ΠΟΥ 
8η ἰάδδ] οοσηπιοηΐϊαῖοσ οἡ ἴῃς Βοοῖὶς οἵ Οεησϑὶβ. Τδο μογὶς Ὀοίογα υ5 
111 πα δ 5ὉἸΟὩΔΌΪΥ ἰδῖζα 115 ρίαςο ἰῃ [ἢς νοῦν τοὶ γϑδηϊ οὗ τηοάσγῃ ΟἹα 
Τεβίδιηηδηϊ οοτηχηθηΐδγίεβ. ὃν ε οδὴ δινδγὰ ἰΐ Ὡοὸ Ὠἰζῆοι ὑγαΐϑθε ἐπ ἴο 
588ΔῪ 1δδὶ ἰΐ πρδὰ ποῖ ϑἈ τη ἰγοπὶ σοπιρασίϑοη τὶ ἢ δὶ 885 Ὠἰ(Πογῖο 
Ὀόοη ζαοὐϊε ῥγίποορα ἴῃ ἴῃ6 86 γ|68 ἴο ψῃϊςοἢ 1 ὈΘΙοη,8---Ὠγίνογ᾽ 5 Πδυ- 
ἰοτοῃοιν.--- εν. 1. Α. ΘΕΚΒΙΕ, Ὠ.Ὁ., ἰὴ Τἶε ΕχροΞσίίογυ Τῆνι:. 

στον ὅνο. 9Φ3.οὁὸ πεί. 

ΝυπΊθοΓ8. Βν {δε εν. Ο. Βυσηαναν Οβαὺῦ. Ὠ.Ὦ., Ργοίεϑϑοσ οἵ Ηβῦγεν, 

Μδηββεϊά (ο]]οσο, Οχίοσα. 
““ΜοβῖϑΒΙΌ]6 τοϑάοσβ ἤν {πὸ πηρτγαβϑίοη ἰμδὶ “ΝΟΠΊΟΓΒ᾽ ἰ8 ἃ ἀ}}} 
Ὀοοΐὶς ΟὨἱγν᾽ τεϊονεὰ Ὁν τῃ6 ΓΙ ΠἸΔΠοΥ οὗ ἴῃς Βαίδδγη οΠαρίογβ δηα 80Π16 
5Βη8:ςΠ65 οἵ οἷά Ηεῦτεν βοηρ8, Ὀυΐ, 85 Ρτοΐ. σαν βῆονβθ συ] ἢ δατηΐγαθϊο 
511}} δῃὰ ἰηϑισῃι, 118 Ὠἰκτοτίςαὶ δηά το] ίουβ ναϊυς ἰ8 ποὶ [δὶ Μ᾽ ὨϊςὮ 1165 
οῃ ἴῃς ϑυτίαδοςς. Ρτοῖ. Οτδαυν 8 Ἷοῃπηπηθηϊαν ἰ8 αἰπιϊησυϊϑηοαά Ὁ ἤπης 
βοῃο δύβῃϊρ δῃά βδηϊν οἱ ἡυάστηεηῖ; ἰΐ 15 ᾿προϑβϑὶ 6 ἴο ςοτηπηδηά ἰΐ ἴοο 
νά Ϊἶγ.᾽"--ὀἶθὐαίμγάαν Κευίειυ (ἸοηὨἀοη). 

στόν ὅνο. Φ3.οὁ ηεΐ. 

Ὀοι(οΓΟΠΟΠΊΥ. Βν τῃε Βεν. 5. Ε. Ὀβινεβ, Π.ὉὮ., Π.11ε|., Ἐδρίυϑ 
Ῥγοίοδϑθϑοῦ οἱ Ηθῦτεν, δηὰ (σάποῃ οἱ (ηγϑὲ (μυτοῦ, Οχίοτσα. 

“ἼἼι 18 ἃ ρίδθαϑυγε ἴο 566 δἴ ἰαϑὶ ἃ γϑᾶ}ν οὐ εἰς] ΟἹά Ταοβίδπιθηϊ οοτὰ- 
τηορηΐδγν ἰηῃ ΕΠ 5} ὕροὴ ἃ ρΡοτγιίοῃ οὗ ες Ῥεηϊδίουςἢ, δπα δβρεςΐδ!]ν 
ΟΠ οἱ δυςἢ ποτ. ΤὨβ 1 δηα 5ΌΡΕΟΓΙΟΥ ἴο ΔῺΥ ΟἿΟΣ ΤΟΙ ηΐΔτΥ ἰῃ 
ΔΩΥ͂ ἰδλησύυᾶσο ὕροῦ Ὠουςοσοηοτην.᾽; 

--ΚΕπκαγοίαβϑον Ε.. 1,. ΟΌΈΤΙΒ, οἱ Υαὶς ηϊνογθίεν. 

Οτονπὶ ϑνο. 93.οὁ ηεΐ. 

λυάσαϑ. ΒΥ αν. ΟΈΟΒΟΕ ΕῸΟΤ ΜΟΟΒΕ, Ὠ.Ώ., 11,.Ὁ., Ῥγοίεβϑοσ οὗ 

ΤὨροϊοσν ἰπ Ηδγναγα {Πηϊνογείιν. 

“ΤΏΉς ποῦκ 15 ἄοπε ἰῇ 8ὴ δἰιηοβρδοτο οὗ ϑοβοϊαγῖν ἱπίογοθι δηᾶ ἰη- 
ἀϊδετγοηςε ἴο ἀορτηδίίβτη δηα οοηίγονογσυ, ΜὨϊςἢ ἰ5 δὲ ἰοδϑὶ τοίγοϑῃίην. 
νον [π|5 8 ΠΟΌ0]6 ἱπιτοἀυςιίοη ἴο (Π6 τηοταὶ] ἔογοος, ἰἀθ88 δηά ᾿πθυδηςο5 
1Ππαϊ οοπίτγο! ]εὰ τς ρΡετοὰ οὗ [ῃ6 [υᾶχε5, δηὰ ἃ πιοάο] οἵ νδδΐ δ ἢΪ5- 
ἰοχίςδὶ ςοχητηθηΐδσυ, ἢ ἃ ρσγϑοῖίοδὶ οπα ἴῃ νίονν, 5Ββου]ὰ Ὀδ6.᾽» 

--Τὰε 1πάἀορεπάεη. 

γον ϑὅνο. 3.00 πε. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΓΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ 

ΝΟΚΌΜΕΘ ΝΟᾺ ΚΕΑΌΥ 

Τί Βοοίκβ οἱ ϑ8πιοῖ. Βν εν. ΗΈΝΒΥ ΡΒΕΒΕΒΝΕΌ ΘΜΊΤΗ, ὮὉ.ΌὉ., 

Ῥτχοίεβδοσ οἵ ΟἸὰ Τοβίδιιοης 1τοσγαΐυτε δηὰ Ηϊβίοσν οἱ εἰ σίου, Μεδάν:ο, Ρ. 

“Ῥχοίοββϑοσ. σι 5 ΠΟΙΏΣΏΘΏ Μ1Π1 ἰοσ βοηδ ἴθ ὃς ἴπε 5ἰδπάλζγα 
σοῖς οἡ 58 ῃ)ι6ὶ, δηὰ τὸ Πολγιϊγ οοησταίυϊαίς Ὠΐπὶ ΟἹ βοῃο αν πνοσίς 
80 ἐδ δέ} ν δοοοσαρ θὰ." --ΓΤὰς Αἰδπεμιηι. 

τόση ὅνο. Φ3.οὁ μεί, 

Το Βοοῖβ οἱ ΟΠγοηΐοίθ8. Βν (μὲ εν. Ἑρταβὺ 1,.. Ούβτιβ, 
Ῥμ.Ὦ., Ὁ.}., Ῥχγοίεβϑοσς οὗ Ηοῦτγεν, 16 ὕὐηϊνεγβιν, δηὰ δν. ΑἸΒΕΒΤ Α. 
ΜΆΒΣΕΝ, Ρῃ.Ὦ. 

ΦΤῈ6 σΟΙΘΏἾΔΥΥ ἀδϑόγνοβ υηϑίἰηἰςα ᾿ΓΔ156, δηὰ ψὶ}} 6 ἰουπά οἵ 
οχίγεπια νᾶ]υς ὮὈΥ 41} ψγῆο ἃγὲ ἰηϊεγεβίεα ἰῃ 15 ἰδῖα οοῃδβιϊτυςηϊ οἱ ἰ᾿ς 
Οδπου, ψϊς ἢ ροβϑθβθεβ 50 τη υςἢ ἰηϊογεοβὶ Αἰἶ κα ἔγομῃ ἴῃς ᾿ἰζογασν δηὰ 
[δ το  ἰσίουβ βϑιδη-ροὶηῖ. ὮὯγ. Ουγιῖϑ Β88 βυρρ!ϊοὰ {Π6 ΕΠΡ  5ἢ- ἱ 
βιυάεηιϊ οἱ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιηθηὶ τὶ ᾿σοςβεῖν (ἢ τοῖς 6 τεααυϊγοά.᾽» 

- αν. ]. Α. ΘΕΙΒΙΕ, Ὠ.}., ἴῃ Τε Εχῤοτίονυ Τίνες. 
σον ὅνο. 9Φ3.οο με (Ροβίδρε δα ϊοηδὶ). 

Εβίπογ. Βν 1.. Β. Ρατον, ΡΒ.Ὁ., Ῥιοίεαβθος οἱ Ηεῦγεν, Ηδτγιογὰ 
Ὑδοοϊορίοδὶ δου ΠΑ σΥ. 

ΤῊΪΐ8 βοῃοϊασὶν δηὰ οὐἱ εἰσὶ σοσησ θη ΔΎ οἡ ἴῃς Βοοῖκ οἱ Εβίμοσ ργοϑοηῖς 
πῃ {0} (6 τοιδυκδῦϊς δα αἰ τοηβ ἴο ἴΠ6 Μαβϑογοίίς ἰοχὶ δπὰ ἴδ  ναγῖδ- 
τἰοῇ5 ἰῃ 186 νᾶτγίουβ νϑυβϑουβ Ὀοσπηΐης ἢ ἴΠ6 Οτοοῖς ἰγαπϑ᾽διίοη δηὰ 
οοπεϊηυΐϊης τὨγουσὴ ἴ[Π6 γυϊρζαῖς δηὰ Ῥοβηϊτο ἀοόστῃ ἴο ἴδε Ταϊπυά δηᾶ 
Τ . ὙΒ6β86 ὅγὰ ποῖ φίνϑ ἰῃ 0} ἰῃ δ ΟἿΟΣ Τφοιηχηθηΐδευ, γαῖ 
{8 εν ἅγὰ νεγν ἱμπιρογίδηϊ ὈΟΪΒ ἔογ {πε Ὠἰβίοσυ οἵ [πε ἰοχὲ δηὰ {ΠῸ ΗΪΞΊΟΥΥ 
οἵ {πε Ἔἐχεζεβίβ. 

Οτόν ϑνο. Φ2.2ς πεί. 

Το Βοοῖκ οἱ Ῥε4π|8. ΒΥ ΟΠΑΒΙΕΒ Αὐοῦθτυβ Ββιοοβ, Ὁ.}., 

Π.π|.,, σταάδυδίς Ῥτοίςβϑος οἱ ΤὨροϊορίοδὶ Επογνοϊορεααϊΐα δηὰ ϑυτηροὶ ἴο5, 

ὕπίου ΤὨροϊορίοδὶ ϑεσιίηδγυν, Νὸν Ὑοτῖς, αηὰ Εμτττε αβαάςε Βριοοβ, Β.Ὦ. 
“(Ὁ ὨΒ (Δ βοβο υβΐρ 8566 ΠΊ8 ὮΘΓῈ ἴο ἢανα γεδομοα (ἢ μἰχῃοβῖ ἰονεὶ γεῖ 
εἰϊδἰηϑα ἰῃ βίυάν οὗ ἴῃς Ὀοοῖς πα ϊςἢ ἴῃ τοὶ σίου ἱπιροτίδηςο βἰδηὰβ ποσὶ 
ἴο ἴῃς οβρεῖϊβΒ. Ηἰ8 ψοσῖς ὑροη ἰξ ἰ8 ποῖ ᾿ἢκεῖγν ἴο ὃς Ἔχοε] ]οὰ ἴῃ ἰδαγηΐης, 
ὈοΙἢ τηδβϑῖνε δηά τλϊπυῖο, ὈὉῪ ΔΩ νοΪυπιδ οἵ {6 [ηςτογηδιϊοηδὶ ϑογίοβ, ἴο 
ΜΈ} ἰτ Ὀεϊοηρβ.᾽"--Ἴλε Οἰϊοοξ. 

2 γοϊυπιόβ. τον ὅνο. Ῥτχίος, 93.οο δδοὶ μπῶ. 

Ῥγογογῦβ. Βυ τε εν. σβκάτεοιν Η. Του, Ὁ.Ὁ., 11,.}., Ῥτοέεβϑοσ οἱ 
Ἡεῦτεν ἰη Ηδγναγὰ ΤηϊνοΓείίγ. 

ΤῊ νοϊυτηα π88 [πὸ 58π|6 συ ο ογ 8[105 οἱ ἱβογουρῆη688 δηα ρδίηϑ- 
τα κίηρ βου 85 ἴῃς ῬΓΟΓΈΟΙ͂ΣΕ Ι588}.65 οὗ [πε 5εγίεβ. [Ι͂!ἡ ἴδ οτἰ τοδὶ 
{τεδίσηθηΐϊ οἵ (δε ἰοχῖ, ἰῃ ποίΐηρ [86 νατίουϑ τεδάϊηρε δηὰ ἴῃς ἴοτγος οἵ 
{ΠῸ τογὰϑ ἰη [86 οτκίηδὶ Ἡθῦτγον, ἰἃ ἰΙδανοβ ποις ἴο θ6 ἀσβίτοά. 

Ογονῃ ὅνο. Φ3.οὁ κεΐ. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, (Γ(ΕΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΝΟΚΌΜΕΘ ΝΟᾺΥ ΚΕΑΌΥ 

Ἐοοϊοϑἰδϑίοθϑ. ΒΥ ΟΕΟΒΟΕ Α. ΒΑΒΤΟΝ, ΡΒ.Ὦ., Ῥχοίεβδβο οἱ Β, ]οδὶ 

[ἀιοταῖυζε, ΒΓγη Μαντ (οἸεζε, Ρα. 
“Ἰ [5 ἃ ταϊϊεΐ ἴο βηὰ ἃ Ἴοοτηπιοηϊδίοσ οἡ Ἐσςοϊδϑίβϑίοβ τὸ ͵ἰ8 ποῖ 6ῃ- 
ἀεδανοτίης ἴο ἀείοηἀ βοηδ Π6 Ὺ ἴπθοσν. ΤὨΪΐβ νοϊυπης, ἰη (ἢ [ηϊοτηδίίοηαὶ 
᾿ ΘΠΕΙΘ ΤΥ Θοσίο8, (γεαῖβ ἴμῃ6 Ὀοοΐ ἰῃ ἃ βοῃοϊασὶν δηά ϑεηϑὶ]6 ἐδϑῃίοῃ, 
Ρτγεβεηϊίης ἴΠ6 οοποϊ υ5ἱοΏ 5 οὗ ΘΑ ΕΓ 8ο ἢ ο]8Γ8 τοροῖβοῦ ἢ [6 δυῖῃοτ 8 
οὔσι, δηὰ ὑσχονίαΐηρ [88 81} ἰῃς ἰῃίογτηδίίοη ὑμδὶ δὴν βιυάδηϊ ποοάβ.᾽" 

--Τῆε Οομργεξαίίομαϊ 5. 

στόν ϑὅνο. Φ2.2ς πεί. 

ΑΠπ|08 δηά ἢοϑβθοδᾶ. Βν ἼΠΣΙΑΜ ΒΑΙΝΕΥ ΗΆΒΡΕΒ, ΡΒ.Ὦ., 1.1,.Ὁ., 

ἰαῖϊς Ῥγοίδβϑου οἱ ϑδειγεἰς 1,δηριᾶροβ δηά [1,τ{ογαΐυσε δηὰ Ῥγοβίἀθηΐ οἱ (ῃς 

Ὁμπηϊνειῖν οἱ (Πΐςδρο. 
“Ἡς [48 βοῃα, ΜΓ Ἑδαγαςϊογ εὶς ταὶ υἴοη655, ἢοΐ ΟἿΪΥ ἰηῖο ἴπ6 Δη Δ᾽ γ5ὶ8 
δΔηὰ ἀϊδεουδβδίοη οὗ ἐδοὴ ροϊηϊ, ἐμ ἀδανοσίης ἰῃ ἜΝΟΓΥ οδ86 ἴο Ὀς ἐΠΟΓΟΜΕῚΙΨ 
ἐχῃδυίϊνε, Ὀυΐ αἶϑ3ο0 ἰηΐο [86 ΒἰΞίοῦν οἱ Ἔἐχοζεβὶβ δηὰ ἀἐϊβουβϑίοη. Νοιπίης 
αἱ 41} νογίῃν οἱ οοπϑίἀεγαιίίοη 85 ὈδοΏ ραϑϑοὰ Ὁγ. Τῇ ςοηϑοαυξηῃςθ ἰ8 
τι ψΏδη οἠδ οδγεί ἢν βιυαΐε5 δὶ 85 Ὀθοη Ὀτουρῆϊ ἰοχοίθοῦ ἰη (88 
νοϊυπις, ΕἸ ΠΟΥ Ὁροη 5οπγῈ ρ835896 οὗ [6 ἴνο ῥγορβῃεῖίβ ἰγοδϊθα, οὕ Ὡροὴ 
δοῖης αυοϑίίοη οἱ ογ ἰοαὶ οὗ δηἰαυδτγίδη ἀξ τβκανι ἴῃ 186 ἰηϊτοάυςίογν 
Ρογιίοη οἱ ἴθ νοϊυτηθ, οπς ἔεεϊβ ἴῃδὲ ἢς οδίαίηοα δὴ δάεαυδῖοὶν 
ἐχῃδιιβίνε νον οἱ [δ βιυ)εςῖ."΄--Τὐς 7ηογίον. 

Οτόονῃ ὅνο. Φ3.οὁ πεΐ. 

[93εἰ δῇ. ΟΒδρίοι [- ΧΥΤ. Βνυ ἰδς Ἐδν. Ο. ΒΌΘΗΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, Ῥτοΐδβϑϑοσ 

οἱ Ηοῦτεν, Μαηϑδοϊα (οἸϊεσε, Οχίογά. 

“Ὧγτ. Οσδν ἰβ8 οὔδ οὗ ἴδε 8δηεϑὶ δηὰ Ὀδβὲ ἰηίοιτηθα οἱ ΟἸὰ Τοβίδπιοης 
ΒΟΒ ΟἾΔ ΓΒ ΠΟῪ ἰνίηρ, δηα ἷβ8 σου ἴδεν ΟἹ 1948} Ψ1}}} ἀουθι]685 δἱ 
οὨςΘ ἴδίκα [86 εδαϊηρ ρίδος διηοης ἘΠΡ 5} ςουη θη Ατίοβ οἡ ἰδὲ θοοΚ.᾽ 

-- 1. Μ. Ρον15 ὅΜ1:τ:Η, ΡΒ. Ὁ. 

τόν ὅνο. 3.00 μεί. 

ΜΙοδῖ, Ζορμδηίδη, Νδῆυπι, Ηδθακκυκ, Οδδάϊδῃ, δηά 
]ο6,. Ρτοί. ]οην Ρ. ϑνιτη, ΡΆ.Ὁ., ὕπίνεγθιιυ οἱ Οβίςαρο; 7. ΗΑΥῈΒ 
ἵναβυ, ἢ.Ὁ., "1,.Ὁ., Ἑάϊῖοσς οἱ Τὰε 1πάεῤεηπάεη!, Νὲν Ὑοτὶς; Ῥτοί. 1στσττῦϑ 
Α. ΒΕν ΕΣ, ΡΒ.Ὦ., ὕπηίοη ΤἼδοϊορίολὶ ϑοιηΐπαγν, Ναν Ὑοσῖ. 

“Τῆς ἱηϊγοάυςςΊοη59 ἴο 1ὴ6 ϑονοσαὶ Ὀόοοκβ οοηίδίη ἃ στοδῖ διηουης οἵ 
οὐ τἰςα] πηδίτοῦ δηὰ βῆον ραιϊδηϊ δηὰ τηΐμυῖο βίυαν οὗ ἴῃς αυοδϑιίοηϑ ἰη- 
νοϊνεά. Α βἰυαν οὗ ἴἢ6 οοπάϊοῃ8 πιὰ νος [6 Ρτορδεὶ ᾿ἱνοά μεὶρϑ8 
ΤΔίοΓ ΑΙ Ϊν ἴο υπάογοίδηα ὈΟΐΒ (6 τηϑὴ δηὰ δί8 τιθϑϑᾶζα.... Τῇδ 
ψὶάς βοορε οὗ ἴἢε πογῖς δῃὰ ἴῃς οοπβίδηϊ ιι56 οὗ ἰΠς ᾿αΐοϑὲ γοϑυ 5 οἱ 
διυνεδιϊχαιϊίοη πᾶ κα ἰΐ δἰτηοβὲ ἱπαϊβρεηβδαῦὶς ἴο [86 βἰυάερηϊ.᾽" 

--Τῆςε Οἠνίξαη 1 εἰρεηοεν. 

γόον ὅνο. 9Φ3.0οὁ εἰ. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, Γ(ἸΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ 

ΝΟΓΌΜΕΒ ΝΟΥ ἘΕΑΡΌΥ 

ἙρΠοϑίδηβ δη (Ο᾽οβϑίδηβ. Βν ιἱε εν. Τ. Κ. ΑΒββοτσ, ἢ.Ὁ., 
8.1μιι., ἰοστλοσῖν Ῥγοίςββοσ οἱ ΒΙΌ] οὶ ΟτοἊεῖ, πον οἱ Ηεῦτον, Τυπὶεν ΟοἹ- 
Ιεζε, Ὠυθ!]η. 

“ΑὮἢ δ0]ς δηὰ ἱηάδεορεηάεηϊ ρίοςς οἱ ὀχορζεϑβὶβ, δη ἃ ομο ἰδὲ Ποης οὗ υ8 “Δ 
δβοτγὰ ἴο Ὀς σψἱϊδουῖ. [1 [5 ἴῃς ποσίκ οὗ ἃ τῆδηῃ ὙΠῸ 888 τηδάς ἢἰπιϑεὶί 
τηδϑβῖογ οὗ [15 (Βοηθ. Η15 Ἔχοχείςδὶ ρογοθρί 8 8Γὲ κθδη, δηὰ νὰ δὲ 
Θβϑρεοΐδ!ν κγαιϊοίυϊ ον ἷ5 δίσοηρ ἀείθηςε οὗ [86 ἱπτορτὶν δηὰ δροϑβίοὶ ον 
οὗ [μ686 ἴνο σῆεδῖ τῃοη πε 5 οἱ Ῥδυϊΐ πο τεδομίηρ.""---Τε Ἐχροσίον. 

Οτόνῃ ὅνο. Φ2.:ο κε. 

ΡΕΠρρίδη8 δηὰ ΡΠ] ΘΠΊΟΠ. Βν εν. Μάλνιν ΒΕ. νπίσενυ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥτοΐεβϑοσ οἱ Β΄ Ὀ]οδὶ 1{ἰΠ|ογαΐυγο ἰῃ ίοη ΤΒοοϊορίοαδὶ ϑοσηΐπαγυγ, Νὸν Ὑοχκ. 

“Ῥτοΐεβϑοσ ν᾽: σ ἢ ̓  5 ΠΟΙΏΣΉ ἢ ΔΡΡΘΔΓΞ ἴο Πη6 Ὠοΐ 655 δΔάτηϊταὶο [ου 
115 {Ππεγασγ τπεγῖς [δη ον [18 ϑο μοί δγβῃΐρ δπὰ 1ζ5 οἰ βαγ δπὰ ἀἰβϑογ τι δι ϊης 
ἀἰδβευπβίοηϑβ οἵ [ῃς οοπίεηβ οὗ [μ686 ΕΡ!51168."---γ. σΈΟΒΟΕ Ρ. ΕἸΒΗΕΒ. 

στόν ὅνο. Φ2.οο με. 

δέ, Ροίος δηά δέ. 7υ͵ϑ. Βν ιθς εν. Οβλβσεβ Βιοο, ἢ.Ὁ., 
εοτηοϊίης Εορίυβ Ῥγοίοδϑθοσς οἱ Ἐσοϊοβίδϑιίςδὶ Ἡϊβίοσυ ἰὰ (ἢ ὕλην ΓΒ Υ 

οἵ Οχίοτά. 

“ΤΒδε οδγοείυϊ δηὰ ᾿μογουρὴ βίυάδεηϊς ν}}] δη ἃ δότε ἃ ναϑὲ διηωουπὶ οἱ ἰῃ- 
ἰοστηδίίοῃ τηοϑὲ μοὶ ρίαϊ ἴο Ὠΐπὶ ἴῃ ἢἷ5 βίυ 165 δπα Γαβθᾶσοῆθβ. Τδ6 [ηϊεῖ- 
πδιϊοηδὶ τοδὶ (ουητηδηΐδγν, ἴὸ ψἢΐς ᾿ξ Ὀεοϊοηρβ, τὶ }]} ὑσονε ἃ στεδῖ 
Ὀοοη ἴο βειάἀεηϊ5 δηὰ τλἰηϊϑίεγβ.""--- Τὰς (απασδίαη (οηπργεραίἑοναϊέςσί. 

στον ὅνο. 92.ςο πε. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, (ἸΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥ 

ΝΟΙΜΕ5 ΝΟΥ͂ ΚΕΕΑΡΌΥ 

δί. ΜαίΠονγ. Βν τθεὲ εν.  πιόυοηβΥ Ὁ, Αἰτεν, Μ.Α., Ἐδϊονν 
οἱ Εχεῖογ (κε, Οχίοσγα. 

“Α5 ἃ πιϊςσοβοορὶς δῃηὰ ὑγδοιοδ!!ν ἐχῃδυϑεϊνε βιυαγ δηὰ ᾿ἰοιπηϊζοὰ 5ἴδιο- 
τηθηΐ οὗ 86 ργοόῦδ]ε οὐ ροβϑί!6 βουσγοθβ οἱ {86 ϑγῃοριίς Οοβροῖβ δηὰ 
οἵ {δεῖν τεϊδι!οηβ, οὔθ ἴο δηοΐδεγ, 118 τοσὶς ἢ85 ποῖ θδθη βιιγραββϑαά. 
Ιἀουδε ἰἐ ἰτ 68 θεθη εαυαϊοα. Απά {ΠὰῈ δυῖῃοῦ ἰβ ποῖ ὈΥ͂ δὴν τλθδῃ9 
ΙαοΚίηρ ἰῇ βρι γι] ᾿πϑίχζῃϊ. "-τφλε Μομοαάῖδί Κουίειυ (Ν᾽, ΑΒΕ ν1}16). 
᾿ στόν ὅνο. 93.0ο0 πεΐ. 

δί. Μαγκ. Βνυ δε Βεν. Ε. Ρ. Οουτ, Ὁ.Ὁ., βοτηειίπης Ῥτοίεσθοσς οἵ Νενν 
Τοβίδιιεηϊ Εχοροβίβ, Ρ. Ε. Ὀινῖη ν ϑοδοοὶ, ΡΒ Δ οΙ ΡΗΐδ. 

“ΤΏδ ψΠοἷς ππᾶ κο-Ρ ἰ5 ἰδὲ οὗ ἃ ἰβοτουρὮν ποϊρέυ!, ἰπϑίγυςςῖνο οτ ἰςΑ] 
βίυάν οἱ της ΝΥ οΥ]ά, 5κυγραβδβίηρ δηγιίης οἱ ἰῃης Κη ὄνοῖῦ δἰἱοιηρίθα ἰη 
186 ΕὨρ] 5} ἰδησυᾶσε, δηὰ ἴο βιυάοθηϊβθ δηαὰ οἰθγζυτηθη ἱκπονίης ἴδ 6 
ῬΓΙΓΟΡΟΓ υ86 οἱ ἃ ζςοτηχηδηίδγΥ ἰΐ Μ01}} γον δὴ ἱῃνδὶ δυο αἱά.᾽»" 

--Τὰκ 1ιμδόγαη Ομαγέογῖγ. 

Ογοόνη ὅνο. Φ2.ςο μεί. 

δί. [λ|κα. Βγ ἴδε εν. ΑἸΡΕΕΡ ῬΩσΜΜΕΡ, Ὠ.ὮὉ.., ϑοτμοϊίίσης Μϑϑῖοσ οἱ 

Ὀμηϊνεγβιῖν Οο]]εσε, Βυγῆδη,. 

“ες δὲ ρἰεδϑοὰ ψῖτ τ[Π6 ἘΠογουσῆη 688 δηα βοϊσηιῆς δοούυγαοῦν οἵ πα 
ἱπιεγργοίδιοηβ.... [ἰ 56 615 ἴο ι.5 [δ ἴῃς ργενδι! ης οπασγαςίογϑες οἱ 
1η6 ὈοΟΙΚ '5 σοτσηοη 86η86, (ογ 64 Όγ Ἰεδτγηαΐης δηὰ ρῥἱείγ.᾽᾽ 

--Τὴς Ἠεγαϊά αμά Ῥγεενγίετ. 

στον ὅνο. Φ3.οο μεί. 

ἘΟΠΊΔη5. Βν τΒε Βεν. παιαμ ϑάνραυ, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ., υδὰν Μαγκατγεὶ 
Ῥγοΐδββογ οἱ Ὠἰνίη τ δπὰ δηοη οἱ ( γὶϑὶ Ομυτγςοῆ, Οχίοσγά, δηὰ τς δον. 

Α. Ὁ. Ηξανιαμ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., Ῥυηϊηςίραὶ οἱ Κὶηρβ (ο]]οχο, [,οπάοη. 

“ΕἾΝ ε ἀο ποὶ Πεϑιϊαῖθ ἴο φοσῃπιθηά [15 85 πε θδ6ϑὶ σου] ΑΤῪ οἡ ἘΠΊ ΔΏ5 
γεὶῖ νετίθη ἴῃ ΕὨ 5}. [Ιἴ Μ11 ἀο στηυςἢ ἴο ρΡοριϊαγῖζα 1818 δα πηϊγα 8 
8Πη6 πηιςοῦ πεοάρα 56γσίεβ, ΌῪ ϑῃονίης [δῖ ᾿ἰΐ ἰ5 ροββί]α ἴο ὃς οτ ἶσα] ἀπά 
ϑοθο  ῦὶν δηὰ αἵ ἴΠ6 ϑδτης6 ἰἰτης ἀενουΐ δἀηὰ βρί τυ], δηὰ ἐπ 6}]ἐἰῖ ]ς ἴο 
δίῃ ΒΙ0]6 τοδάογβ. "΄- τάς Οβμτγοῖ διαπάατγά. ᾿ 

Οτοόοσι ϑνο. 9Φ3.οὁ ηεί. 

Εἰγϑί Οογη ἢ 4Π5. Βγ τὰς Εἰ. αν. ΑΒΟΗΙΒΑΙΌ ἘΟΒΕΒΤΞΟΝ, Ὁ.ὮὉ., 

11,.Ὁ., Βίββορ οἱ Ἐχείοσ, δηὰ {186 δν. ΑἸΡΕΕΡ ΡΙΌΜΜΕΒ, ΜΑ., Ὁ.0., 
ἰαῖε Μαβίεσ οἱ Τηϊνεγεὶ ιν ΟΟ]]εκε, Ὠυγῆδια. 

“Βοβίδβ ἴῃς σοτητηδηΐδευ, ΜὨὶσἢ σοηδεϊυϊ68 τῆς Ὀυ}Κ οὗ ἰἢ6 νοϊυπιο, 
ἰηϊτοάιυςίοτν ἀἰββογίδι ἢ 5 δῖῈ ἱποϊ δα οἡ (ογίητ, οἡ ἴῃ6 διιϊῃοπιὶςῖϊν 
ΟΥΙ Οοὐηιΐδη8, οἡ 118 οςςδβίοη δηά δῇ, ρίδςθ δη ἀδῖς, ἀοοίτηαὶ 
οοπϊοηῃὶ, ΠΠπαγϑδοίογίϑεὶς βῖν]ς δηα ἰδησιιαρε, ἰοχῖβ απ ὈΙΡ]οσγαρῆν. Τἢδ 
νοϊυμης [ΟΠ] οὐ8 ὑΡ ἴῃς Ὠἰχῇ βἰδηάδγα βεῖ ίογ ἴΐ ἴῃ ἰΐῖ8 ργθάδοθϑϑουῦβ.᾿" 

--Τῆςε Οοπεπεηί͵ 

γόον ὅνο. 93.00 πεί. 



ΤΙ [πἰογπαίοηδί 

ΤΠΟΟΙοσίοδ! [1ῦταῖν 

ἘΕἘΠΙΤΟΙΘ' ΡΕΕΕΑΓΕ 

ἨΗΕΒΟΙΟΟΥ͂ δᾶβ πιδάς ργοαῖ δῃηα ταρ! ἃ δανδῆοαβ 

ἴῃ τεοδηΐ γϑᾶσβ. Νέαν 11η68 οἱ ἰηνεδιϊρδίοη ἢᾶνα 

Ὀεδεη οΟρεῃεα υρ, ἰγεβῇ Πρ ἢδ85 Ὀδοη σᾶϑὶ ὑροη 

ΤΩΔΩΥ 5υὈ]εοίβ οἱ (ῃ6 ἀεερεαβὶ Ἰηἰογαβί, πὰ ἴῃ 6 Ὠϊδίογιοδὶ 

τηοίῃοα ἢα5 Ὀδδη δρρ]ἰεὰ ψ]τἢ ἱπηρογίδηϊ τευ] 15. ΤῊ 5 

[85 ῥρσεραγεά ἴῃῆ6 νὰὺ ίοσ ἃ [ἱγασυ οἱ ΤὨθοϊορίοδὶ 

Θϑοΐθηοα, δηὰ δ45 ογεδίβα ἴῃς ἀεπιδηά ἴογ 1. [{ δ5 αἷ5ὸ 

τοδάς ἰΐ δ οὔος ορροτίυπα δηα ρῥγδοιϊοδῦϊθ ΠΟΥ ἴο 56- 

οὐυγα [Π6 5εγνῖσαβ οἱ βρβοΐδ  ϑίβ ἴῃ τῆς αἀἰβαγοηῖ ἀδρατγί- 

τηδηΐβ οἱ ΤΏΘΟΪΟΡΎΥ, δηα ἴἰο δϑϑοοίαϊα ἔθ ἴῃ Δῃ δηῖεῖ- 

ΡΓ86 ψΏϊΟἢ Ψ0] ἰυγηϊθῃ ἃ σοοοσὰ οἵ Τπμθοϊορίοοὶ 

ἱπαυ ΐ Ὺ ὑρ ἴο ἀδία. 

ΤῊϊβ ΓΙΊΌΓΑΓΥ 15 ἀσοῖρηθα ἴο οονογ (ἢ6 ψὨοΪα δαϊὰ οἵ 

Οῃτιβίίδη Τπδοϊοσυ. Ἑδοῦ νοϊυπης 15 ἴο Ὀ6 σοϊηρϊεῖςδ 

ἴῃ 1156 }{, 116, δ ἴἢ6 δδαγηδ {1π|6, ἰΐ ψν1}] ἰοσγ ρασγί οἱ ἃ 

σᾶγοία ἢ γ ρ᾽δηηθα ψῃοΪ6. Οπα οἱ {π6 ΕΒαϊΐογβ 15 ἴο ῥσό- 

ΡᾶΓα ἃ νοϊυπια οἱ ΤὨδοΙ]ορτοδὶ Ἐπογοϊορδαϊα νοῦ ψ"]Ε 

σῖνε (ἢ ΠἰβίογΥ δηὰ Ἰἰϊεσγαΐυγα οἱ δδοἢ ἀδραγίπαηϊ, ἃ5 

νν6}} 45 οἱ ΤὨΘΟΪΟΡΎΥ 85 ἃ ψνῇοϊα. 



ΤΗῊΗΕΒ [ΪΝΤΕΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤἨΞΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓἸΙΒΒΕΑΕΚΥ 

Τῆς ΓΙΌΓΑΓΥ 15 ἱπίεπαθα ἰο ἰογη ἃ 86 γῖθϑ οἱ Ταχὺ 

Βοοῖζβ ἔοσ διυαδηῖβ οἱ ΤὨΘΟΪΟΡΎΥ. 

Το Αὐΐδογβ, (Ὠογοίοσγο, αἱπὶ δὲ σοποΐβοηθϑα δηα σΟΠ- 

Ρδοίῃ685 οἱ βίδίειηθηί. Αἱ (ἢ 588π|6 {ἰπη6, (Π6Υ ἢδνα ἴῃ 

νον {Πᾶϊ ἰαγρα δηα ἱπογϑαβίηρ οἶδ88 οἱ κι ἀδηΐδ, ἢ ΟΥ̓ ΠΟΓ 

ἀεραγίτηθηΐβ οἱ ἱπαυΐγυ, γῆο ἀδϑβίγα ἴο ἢᾶνα ἃ βγϑβίετηδίϊο 

δηα [Πογουρῇ δχροβιτίοη οἱ Τ᾽ θοϊορίοδὶ ϑοίθποθ. Τϑοῆ- 

Ὠΐοδ] τηδίίογϑ Ψ1}} {ποσγοίογο Ὀ6 (σον ἱηΐο ἴῃς ίογῃ οἵ 

ῃοίσ695, αηὰά [6 ἰοχὶ Μν}}} Ὀ6 τηδὰθδ 45 γοδαάδΌϊα δηὰ αδἰίγδοῖ- 

ἷνα 845 ΡΟΞβϑ5: 016. 

Τῆς ΓΙΌΓΑΓΥ 15 ἱπίογηδίϊομδὶ δηα ἰηϊεγοοηίεβϑίοηδὶ. [{ 

Ψ11 Ὀ6 οοπάυοίεα ἰῃπ ἃ οδίμοϊ]ϊο βρίσῖ, δπὰ ἱπ (6 

ἰἸηίογοϑίβ οἱ ΤὨὭΘΟΪΟΡΥ 85 ἃ 50 θῃοα. 

[15 αἷπὰ Ψ1}} Ὀ6 ἰο γσῖνα [0}1] δὰ ἱπράαγίῖδὶ ϑἰδί θη θηῖβ 

Ὀοΐἢ οὗ 1π6 τϑϑυ]ῖ5 οἱ Τ᾽ δεοϊορίσδὶ ϑοίθησοα δηα οἱ ἣδ 

αυσϑίίοηβ ψ ῃϊοῆ ἃγὰ 511} δ ἰβδδουὺθα ἰῃ ἰῃς ἀϊβογοηῖ 

αἀδρδγίπηθηίβ. 

ΤῊ Αὐἰῃοτβ νν 111 Ὀ6 Βοῃοἶδγϑ οἱ γεσορηΖεοά ταρυΐδίίοη 

ηὴ 186 Βα ν6γᾺ] Ὀγδησῇα8 οἱ βδίυαγ ἀϑϑὶσπθα ἴο ει. ΤἬΏΘΥ 

1} Ὀ6 ἀϑϑοοϊαϊθα ἡ δδοῇ οἴ οΓ δηὰ ψἱἢ ἴῃς ΕαϊοΟΥ8 

ἴη ἴῃς εβοτγί ἴο ρῥγονίἀδ ἃ β6γῪῖ6β οἱ νοϊυπΊ685 Ὁ ΒΙΟ ἢ ΤΑΥ͂ 

δΔἀδαυδίεϊν γαργεβοηΐ [ῃ6 ργαβεηΐ οοπαϊίοη οἱ ἰηγεβϑίὶ- 

βαίίοη, Δπ6α ἱπαϊοαΐα ἴῃ 6 νὰ  ίοσ υτΓ Π Γ ΡΓΟΡΤΕ58. 

ΟΗΑΚΒΙΕΘ Α. ΒΕΙΟΘΟΒ 

ΘΤΕΝΑΞΚῚ Ὁ. Ε΄ ΘΑΙΜΟΝΌ 



ΑΚΕΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΘ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚ5 

ΤΗΕοιοοΙΟΑι. ἘΝΟΥΟΙΟΡΑΆΌΙΑ. Βν ΟΠΑΒΙΕῈΒ Α. Ββιοοῦβ, Ὁ.Ὁ., 
Π1Δτι|., Ῥτγοίεθθος οἱ Τηροϊορσὶςαί Ἐπογοϊορεαϊα δηὰ ϑυσηθοῖςβ, ὕὐηίοη 
ΤὨοοϊοσίςοαὶ ϑοπιίπαγυ, Νὸνν Ὑοσκ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ (|ΤΕΠΑΤΟΗ Ἐ ΟΕ ΤΗΕ Οἱιὧῦ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βν 5. Ε. ὌὭπινεε, Ὁ.Ὁ., δ .1μκε., Ἐορίυς Ῥγοίεβϑου οἵ Ἡδθρτγεῖν 
δῃά δηοη οἱ (γῖδὶ σδυσοῦ, Οχίοτγα. [Κευϊτεά απὰ Εηαγρεά Ἐδίδοη. 

ΘΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ Οἱῦ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. Ἀν ἴἰε δον. ἴοεν 
5ΚΙΝΝΕᾺ, .Ὁ., Ργηςίραὶ δηὰ Ῥγοίεβϑον οἵ ΟἹ] Τεϑίδηγοηὶ ᾿ϑησιυᾶρε δηα 1,1ϊ- 
ογίισο, ΟΟ]]εσο οἵ π6 Ῥγοβουίεγίδη Ομ υγοῦ οἱ Εηρ]δηά, (δηιρτιάρε, ΕΠρ]δηά, 
δηά [ἢς ον. ΟἾὟΕΝ ΝΕΙΤΕΒΟΥΞΕ, Β.Α., Ῥγίποῖραὶ διά Ῥγοίδβϑοσ οἱ Ηθῦσον, 
Ομοβίπυϊ Οο]]εσε, Οδηιογίάσε, Επρ᾽δηά. 

Οιῷ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΜΙΒΤΟΗΥ. Βγ ἨΈΝΒΥ ῬΒΕΒΕΒΝΕῈΡ ΘΜΙΤῊ, Ὁ.Ὁ0.., 
ΡῬτοίςβθοσ οὗ ΟἹ Τεβίδιηθηί [ω1εταΐυτε, Μ βαν:116, Ρἃ. [Ν σιν Κεαά». 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗῪ ΜΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΤΗΕ Οιῦῷ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ 
ἘΒΑΝΟΙΒ ΒΡΟΥ͂Ν, Ὠ.ΏὉ., 11,.., Ὁ.1π|., Ῥχεβίάεης δηὰ Ῥχοίδου οἵ 
Ἡεῦτεν, πίου ΤὨεοϊορίςδὶ ϑειηΐπασγ, Νὰ Ὑοσκ. 

ὙΠΜΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ Οἱὧἱῦ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. Βγυ Α.Β. Ῥάνιῦϑον, Ὠ.Ὁ., 
1,1,,)., ϑοπηοίίσαα Ῥτοΐοβϑον οὗ Ηεῦγεν, Νεν (Ο]]ερο, ἘΠῚ Όυγἢ. 

ἵν σιν Κεαάν. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌυΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ἸΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝῚ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ Εεδν. ΤΑΜῈ8 ΜΟΕΡΑΤΊ, Β.Ὁ., Μιηϊδίεν }π|ιοὰ τες Οδυτςο!, 
Βτουρῆι Εεεγυ, ϑοοιδηα. [Νσιυ Κεαάν. 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌῦ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Ἀγ ζαϑραᾷξκ εν 

ακξαοκυ, 2.0., 1.1,.Ὀ)Ὁ., Ρτοίδββοσ οὗ Νεὲνν Τεβίδιιεηῖ Εχοσοςὶβ ἰὴ τῆς 
[π᾿νογϑιῖν οἱ 1,εἰρΖὶζ. [λίοιυ Αραάν. 

ΤΗΕΊ ΙΙΕΕ ΟΕ ΟΗΗ͂ΙΞΒΤ. ΒΥ ΤΤΗΙΑΜ Βάνραῦ, Ὁ. Ὦ., 1.1,,.., 1,δὰγ 
Μαγχάγεὶ Ῥγοίδϑδϑοσ οὗ Ὀϊνίηἱγ δη ἃ βηοη οὗ (τίσι Ουγοῖ, Οχίοσγά. 

Α ΠΙΒΤΟΗΥ ΟΥ̓͂ΟΗΗΒΙΒΘΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΤΟΙΚΙΟ ΑΟΕ. Βγ 
Ακτηῦξκ Γ. ΜΟΟΙΕΡΕΕΊ, ἢ).Ὁ., Ρτοΐδββϑογ οὗ (υγοι Ηἰβίοσγ, πίου ΤὮΘο- 
Ἰορίςαὶ ϑεηγίηασυ, Νεν Ὑόσκ. [Δ νοιυ Κεαάν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗῪ ΠΜΠΙΒΤΟΗΥ ΟΕΥ͂ ΤΗΕ ΝΕΝῚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ 

Εκανκ Ὁ. Ροκτεᾷ, .})., Ῥγοίβϑϑου οἵ Β:0]1οα] ΤἬΘοΟΙ συ, δὶς {]πἰνογϑίιν, 
͵ἾΝ εν δκδνεη, (ομῃη. 

ΤὙΜΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝῚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ ΟΕΟΕΟΣ Β. ὅΤΈΕΝΕΝΒ, 
Ὠ.Ὁ., βοπιδῖίπις Ῥσγοΐεβϑβϑοσ οἱ ϑγϑβιεγηδιίς ᾿ΓΠΕΟΪΟΡΥ, γαῖς ἰὐπίνετγοῖῖν, Νεν 
Ηκνεη, (οηῃ. [σιὼ Κεαάγ. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ. ΑΒΟΜΗΕΟΟΙΟΟΥ. Βγ6. Βυσῆάναν ΟβαΑὐῦ, Ὁ. Ὁ., Ῥγοίδϑϑοσ 
οἵ Ηεῦτγτεν, Μδηϑῆσϊα (οϊϊεσε, Οχίοτγά. 

ΤΗΕΆ,ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΥΜΟΙΓΙΟ ΟΗυΒΟΜμ. Ὧν ΒΟΒΕΕΤ ΒΑΙΝΕΥ, Ὁ.Ὁ., 
11,.Ὁ., βοτηοίΐπις Ῥυϊποὶραὶ οἱ Νὲνν (ο]]ερε, ΕΣ υγρὮ. [νοεῖν Κεαάγ. 

ὙΤὙΜΕ ΙΑΤΙΝ ΟηΗυ ΗΟ ΕΗΠΟΜ ΟΠΗΕΘΟΗ͂Υ ΤΗΕ ΟΗΕΑῚΤ ΤΟ ΤΗΣ 
οουνόοιι. ΟΕ ΤΒΕΝΤ. [Ατδὸν 9 δὲ αππομνοδὰ ἰαἐΕ 7 



ΤΗΝ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΠΙΒΕΚΑΚΥ͂ 

ΤΝΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝΌ ΕΑΘΤΕΗ͂Ν ΟΗυΗΟΠΗΕΒ. Βν ΚΝ. ΕΞ ΑΡενευ, ἢ.2., 
Ῥγίποίραδὶ οὗ Ἱπάερεπάδης (ο]]ερε, Μαδμηςβαβίεσ. [Ν συ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΒΕΕΟΗΜΑΤΙΟΝ. ΒΥΤ. Μ. Τὰν βαυ, Ὁ.Ὁ., Ῥσείηςῖραὶ οὗ ἰῃς Τ]ηϊοά 
Ετος ΟΟ]]εσε, ΟἸδϑρον. [2 νοῖς. Νοιω Κεσάγ. 

ΟΜΗΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΙΑΤΙΝ ΟΟυΝΤΗΙΕΘ ΘΙΝΟΕ ΤΥ5η ΟοΟουνΝόοῖιι οΕ 

ΤΗΕΝΤ. Βυ ΡΑΌΊ, ΘΑΒΑΤΙΕΒ, Ὠ1,ι., Ὁτοιιθ, Εσδηςς. 

ΘΥΜΒΟΙΙΟΘ. ΒΥ ΟΗΑΒΙῈΒ Α. Ββιοοβ, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1Δπ|,| Ῥτγοΐεβδϑο οἵ 
ὙΒεοϊοσίςδὶ Ἐπογεϊορααΐα δηὰ ϑυιθο οβ, Ὁὐηίοῃ ὙΒοθοϊορίοδὶ ϑεαΐπδυ, 
Νεν Υοτκ. 

ΗΙΘΤΟΗῪ ΟΕ ΟΜΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΟΤΗ͂ΙΝΕ. ἀνδνν, Ῥ, ΕἸΒΕΕΒ, Ὁ.2., 

1,1,.)., βοσπιειϊίπις Ῥσοΐδβϑοσς οἱ Ἐσοϊεβϑίδϑιίςδὶ Ηϊβίοσγ, Ὑ816 }ηἱνεγβιν, 
Νεν Ηδνεη, (οηη. ἰΚευϊτεὰ απ Ἐπίαγρεά ἙαϊοΉ. 

ΘΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝΒΘΤΙΤΌΤΙΟΝΒ. Βγ Α. Νν. σα. Αὐὐεν, Ὦ.}., βογηθίϊπης 
Ῥτοίοββοσ οὗ Ἐκοϊ οϑίδϑιοδὶ Ηἰβϑίογγ, Ῥγοιδδίδηϊ ΕἸρίϑεορβὶ Ὠἱνην ϑοθοοὶ, 
Οαπιδτίασε, Μ858. Ν σι Κεαάγ. 

ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΥ ΟΕ ΗΕΙΙΟΙΟΝ. ΒΥ ΟΕΟΒΟΕ Ολιάναυ, Ὠ.Ὦ., Μίηϊβίον 
οὗ σἱηϊιοά Ετοα ΟΒυγοῖ, Οδϑι]ς Ποιιρῖα8, ϑοοιϊδηά. 

ΤΗΕΒΜΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝΘ. Βγ ΕΟΚΟΕ Ε. ΜΟΟΕΕ, Ὁ. Ὁ., 11,.Ὁ., 
Ῥγοίςϑϑον ἰῃ Ηδγναγὰ [} ηἱνετγϑίυ. 

ΑΡΟΙΟΟΘΕΤΙΟΒ. Βγ Α. Β. Βκυςξ, Ὦ. Ὁ., 5οπιειίπις Ῥγοίδϑδοσς οἵ Νὸν 
Τοκίαπιοηὶ ἔχεροεϑὶ5, τες ΟΒυτγοῦ (Ο]]εσε, ΟἸαθρον. 

[Δεν εα αμα Φηέανγρεαά Πα ον, 

ΤΗΕ ΟΠΗΙ5ΤΙΑΝ ΡΟΟΤΗΙΝΕΟΡΕΡαΟῦ. Ἐν ΠπΑΜ Ν. ΟΥάβκε, Ὁ. ὮὉ., 
Ῥτγοΐεβϑβϑοσ οἱ ϑγϑβίεπιδίίς Τποοίοσυ, Ηδιιϊίοη ἸὨοοϊορίςαὶ ϑεπιίπαγγ. 

ΓΝ σιυ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕΟΕΜΑΝ. Ἐν δι ΑΜ Ρ. ΡΆΤΕΒΒΟΝ, Ὠ.Ὦ., Ῥτοΐδεβοσ 
οἔ Ὀϊνίηϊῖγ, {πἰνογϑὶιν οὗ ΕαϊυτρΉ. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΟΗΗ͂ΙΞΤ. ΒΥΗ. ΚΕ. ΜΑΟΚΙΝΤΟΒΗ, ΡΆ. Ὁ., Ῥτοίεδβϑοσ 
οὗ ϑγϑβίεπιαιίς Τπεοΐοσγ, Νεν Οο]]εσε, ΕάϊηΡυτχρὶ. [15 Ῥγονδ. 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΒΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βγ ΟΕΟΚΟΕ ΆΒ. 51Ὲ- 
ΝΕΝ5, Ὦ.Ὁ., βοπιοδίίσης Ἐγοίβϑβου οἵ ϑγϑβίειηδλιϊὶς Τ᾽ δοϊοσυ, δὶς [}ηἱνοτϑγ. 

[λίοτο ΑΙταάν. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΒΙ5ΤΙΑΝ ΓΙΕΕ. ΒΥ ΊΙΑΜ ΑΌΑΜΒ 
Βκονν, .Ὁ., Ῥυοίεββϑογ ςἔ ϑγβίοπιδιῖς Τῆροϊοσυ, ἰὐπίοη ὙΤπηδοϊορίοιλ 
Θεληασυ, Ναὸν Ὑουὐῖο. 

ΟΗΉΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ. ΒΥ ΝΈΝΜΑΝ 5ΝΥΤ᾿Η, Ὦ.})., Ῥαβῖοσ οἵ ζοηρτερδ- 
κἰοηδὶ σῃυτοῦ, Νὸν Ηκδνθῃ. [Κευϊεά απα Ξη»έανγρεά Ξαϊο». 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒ5ΤΙΑΝ ΡΑΒΘΤΟΗ͂ ΑΝΌ ΤΗΕ ΜΨΟΒΚΙΝΟ ΟΗυΗ͂ΟΜΗ. Βγν 
ΥΝΑΞΗΙΝΟΤΟΝ ΟἸΑΌΡΕΝ, Ὠ.Ὦ., Ραβίοσ οἵ (οηρστεραιίοηδὶ ΟΠυτγοῖ, (ο]υτηθυ5, 
ΟΠΐο. [Δσιυ Κεαάν. 

ΤΗΕ ΟΗΗ͂ΙΒΤΙΑΝ ΡΒΕΑΟΗΕΗ͂. ΒΥΑ. Ε. Ολδνιεξ, Ὁ.Ὁ., Ῥχγίηςίρδὶ οὗ 
Νεν Ο(οἸ]εσε, ᾿οπάοῃ, Ἐς δηά. 

ΩΣ ΟΤῊΕΒ νοι ῦμες ΨΠΠ, ΒῈ ΑΝΝΟΝΟΞΌ ΓΑΤΕΒ. 



Τίιο [ηἰογηδίίοηδὶ Τίιοοϊορίοδί ἴὈγΓΆΓΥ 

ΝΟΓΌΜΕΞΚ ΝΟΥ ΚΕΑΌΥ 

Δπ [ηἰγτοἀδυςσίίοη (ὁ (Π6 [ἀιογαίυγα οἱ (Πα ΟΙἀ Το8(Δ- 
ΠΠΘΠΪ. Βγ Ρτοίΐεββος 5. Ε. ὈΞινῈὰ, Ὁ.Ὁ., Ὁ Σά. 

“Α5 ἃ ψδοὶς ἴπεγὰ 15. ῬΧΓΟΌΘΌΪΥ ηο Ὀοοΐκ ἰη ἴπε ἘΠ Ρ 150 Γλησυδρε ἐαᾳυδὶ] 
ἴο 15 " Ιηϊἰτοἀυςτίοη ἴο ἴῃς [ω]1ογαΐυτε οὗ ἴῃς ΟΙα Τεβίδιηδηῖ, ἔοσ τδ6 
διυάσηϊ τὸ ἀεπῖσγοβ ἴο υπάεγβίδπα τνῶδί ἴῃ πηοάστῃ οτἰτἰςἰβηλ ἐλκέμὶς 
αὐουϊ ἴδς ΒΙΌ1ε." -- τ. ΎΜΑΝ ΑΒΒΟΤΊ, ἰῃ 7.ε Οιμϊοοκ. 

Οτονπὶ ϑὅνο. Φ2.ς0 "6. 

Α Ηϊβίοσγ οἱ Οἰ γι ϑιἰδη  ἰῃ (6 Αροϑίοϊ!ϊε Αγο. 
ΒΥ Ακτηῦκ Ὁ. ΜΟΟσσξεειῖ, ΡΒ.Ὁ., ἢ.Ὁ. 

“Τῆς οἸεδγηο655, 56][-ςοη 5, βίθηςονΥ, δηά ἔοτοε οὗ {πε ψῃοϊς ἱπιργοββίοη οἵ 
Αροϑίο]ϊς Ὁ μγιβιϊδηϊν τὶ Ὡς ἢ νὰ ἰεανο 1}18 Ὀοοκ ζο65 ἴδ ἴο ζυδσ- 
δηίος 115 ροσσηδηδηΐῖ νυ δηὰ βι6ς0655."--7Τ}ὲ Εχροσίον. 

Οτόσχῃ ὅνο. Φ2.ςο "δέ. 

Ομεϊβιίδη Ε(Πἰςϑ. ΒΥ ΝΈΨΝΜΑΝ μύτη, Ὁ.Ὁ. 

“«Α5 (ἢϊ58 Ὀοοΐκ 5 (ἢς ἰαἴοϑί, 950 ἴξ ἰβ τῆς ἔ1165ὶ δηά πιοβὶ δἰίγαςῖννε γοδῖ- 
τιοηΐ οἱ ἰῃς 5ιυθ͵εςῖ [δἰ νὰ γα ἔδυ τ ἢ. Ῥαίϊηϊ δῃα ἐχηδυϑενςε 
ἴῃ [15 τηειῃοὰ οὗ ἱπαυΐγγ, δηὰ βπιυϊαιίηρ δηὰ βϑυρρεοβίίνε ἴῃ τῃς ἰορὶς ἱὲ 
μιδηά]οβ, νὰ ἃστὸ οοηδάςσηϊ [πδὶ ᾿ξ ψ}1}1 Ὀς ἃ ΒεὶΡ ἰο τῆς ἰδϑβὶς οἵ ἴῃ πηογαὶ 
πη ἀογβίδηαίηρς δηὰ ἱπίεγργείδθοη οὗ μυιηδη 11}6."--Τὴε Σἡνίηρ Οδπωγολ. 

στον ὅνο. 2.50 "δὲ. 

ΔΑροϊογοίίο8: ογ, Οἰ γί βιδηΐ Ὑ οίοηβίνοίγ ϑιίδίρα. 
ΒΥ ΑἸΕΧΑΝΘΌΕΒ ΒΑΣΜΑΙΝ ΒΒΌσΕ, ὮὉ.Ὁ. 

“γε ἢδνὲ ἠοΐ ἴος ἃ ἰοὴς (ἴὩῸ ἴδίκεη ἃ Ὀοοῖς ἰῃ δαηὰ [ῃδὲ ἰς τηοζε 
ΒΕ] πιυ]διίηρς ἴο ἔα... . ἩΠοὰΐ οοτησλδηης ἔυγίμετ, νὰ τερεδὶ {Πδὲ 
118 νο]υπΊς 15 [ῃς ΔΌ]εβῖ, τηοϑὶ βου, τλοϑὲ δανδηοεα, δηὰ βῃδγρεςξὶ 
ἀείεηςς οἱ ΓΟ γίϑι ἰδ παῖ Π88 ἐνεῦ Ὀεεη στε. Νο τπεοϊορίοδὶ 
ΕἰΌΤΑΣΥ βου! ὃς πὶϊδουῖ 11." - Ζίον ς Ηεναϊά. 

Οτοσ ὅνο. 2.0 "δΐ. 

Οἰά Τοβίδπιοηί Ηϊβίογυ. Βυ Ἡξνεν Ῥβεβεανεν ϑὅμιτη, Ὁ. Ὁ. 
“Ῥγχοΐ. θυ δ85, ΌΥ ἢἷ5 σοση γε μεηβὶνο δηα νἱιδ σε ᾿ἰβίογυ, ἰδἰὰ 41} νῆα 
Οζα ἴοσ ἰῃς ΟἹά Τεβίδιιςηΐ ὑπάογ στεδὶ Οὐ ζαιοη5."--- 7.6 1 πἀορῥομάεπὶ. 

στόν ὅνο. Φ4.ςο κε. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΚΑΞΚΥ͂ 

ΝΟΣΓΟΜΕΒ ΝΟ ἘΒΑΌΥ 
7) 

Τίιο Τηοοίοσγυ οἱ (6 Νονν Τοβίδπιθηί. Βγ ὅσοβος Β. 
ΘΙΕΝΕΝΒ, ὮὉ.ὮὉ.,1.1,.Ὁ. 

“ΤῸ [8 8 βης ἐχδιορὶςε οὗ ρϑἰηβίαἰείηρ, ἀἰϑογίτοϊπαύηρ, ἱτυραγίΐδ] γεϑεδυοῖ 
δηὰ 5βἰδίεμπιεηϊ."---Τὴο Οοηργεραξίοπαϊς!. Οτονπὶ ϑὅνο. θ1.ςο ποί. 

Ηἰβδίοεσγ οἱ (Ομγίβιίδηῃ οοίγΠθ. Βγ Οσόμβοξ ῬΡ. ΕἸξεξβ, 
0.Ὁ., 11,.Ὁ. 

“Τὸ ἧς ΟἿΪγ [ιιὲ ἴο 5884Υ ἴμδὶ Ὦτ. ΕἾΒΠΕΣ 885 ῥγοάιςεά τς Ὀεβὶ Η! ϑίοσν 
οὗ Ποουῦϊης (Ππδῖ τε ἢᾶνε ἰη ΕΏ515η." --71ὲ Ν ει Υονὰ ἘΕναηρεϊέςί. 

στον ὅνο. Φ2.50 μεέ. 

Τί Οἰιεϊβιίδῃ Ῥαβδίογ διά (δὸ Ὑγογκίης Οδυγοῖ.. 
ΒΥ ΜΑΒΒΕΙΝΟΤΟΝ ΟἸΑΡΌΕΝ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.2. 

“Α Τοτηρτγεμεηβίνε, ἰπϑρίγίησς δηὰ δεὶρέυ! συΐάε ἴο ἃ ὈυϑΥ Ῥαβϑίοσ. Οης 
δηάᾶβ ἰῃ 1ἴ ἃ ας οἱ Ὀγδοίς 8] ἈῊς Ἰθρυδὸμ ἴον ἴῃς ἀενοϊορτηθηϊ οὗ 
τς ἜΠΗ 8δηα ψοτκίησς ξε οὗ (Ὡς (Ἰυγοῦ, δηα (ἢδ δε ἴο ΤΩΔΗΥ͂ 
ῬΙΟ οσΩ5 ἰδδὲ ἀγὰ ἃ οοηβίδῃϊ βογρί συ ἰο (πὸ ἔδ ΠΕ] πιἱπἰβίθγ." 

-- 71} ΟΠ νσιίαη 1 πιο έρεποεν. 
Οτονπ ὅνο. Φ2.950 πεί. 

Ομεβιίίδη [ηϑε(υ{10ῃ8. ΒΥ ΑΙἸΈΧΑΝΘΕΒ Υ. Β. ΑΙΣΕῈΝ, Ὁ.Ὁ. 

“Ῥχοΐεββοσ ΑἸ]δη 5 Ὁ γβιίδη 5 ΟΠ 5 ΤΏΔΥ ὃς τεχαγάδα 458 ἴῃς τηοβὶ 
ἱπηροσγίδηϊς μειταδπεηΐ ςοπι Πυθα ὙὙΒΙΟΒ [πε Ῥτγοίεβίδης ἘΡρίβοοραὶ 
ΟΒυτοῖὶ οὗ ἴῃς ἴὐηϊιοὰ Θίδιεβ μ88 γεῖ ζηδάβ ἰο βεηῃδσαὶ ἰμθοϊορίοδὶ 
(δουρμι."--Τῆε Ανιενγίοαη 7ομγηαὶ οἵ ΤἼμεοίορν. 

Οτοόνι ὅνο. Φ2.5ο μοί. 

Τίιο ΤΠοοίονγυ οὗ (Πα ΟΙά Τοβίδηηοηί. 8 Α. Β. Ῥάντωβον, 
Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ., Ὁ.1.πὶ. 

“6 ΠορΡῈ Ἐν ΥΥ οἰογγτηδη Μ}] ποῖ τεβὲ οοηΐδηϊ ὑηῈ}] ἢς 85 ὑτοουγεοά 
δηὰ 5ἰυαϊοα (ἢ]8 τηοϑί δ τυ γα Ὁ ]ς δπὰ υϑεΐυ] ὈοοΪ. ΕἸ νΕΣΥ τοῖν ἀϑοξαυϊ 
αυεβίίοη τεϊδίϊηρ ἴο τηδῃ --- 5 πδίυγε, ἢΐ8 [4], δπὰ ἢ 158 τεἀετηρίίοη, 
818 ῥσγεβεηΐ 16 ΟΥ ὑτᾶςθ, ἢἷβ 16 αἷΐζες ἀεδίῃ, ἢὶβ ἔυζυτε 16, 18 
τεαίεα οἱ,"--Τῆες (αμαδίαη ΟΠπμνγοληιαη. Οτονη ὅνο. 2.50 γιεί. 

ΤΊιε Ομγβιίδῃ οοίτίῃο οἱ δαϊνδίίοῃ. Βγ ὅξοκος Β. 
5ΤΈΝΕΝΒ, ὮὉ.Ὁ., 1.1,.Ὁ. 

““Ῥτοΐεβϑοσ ϑίδνθηῃβ μ85 ρεγίζογιηθα ἃ ἴδ3κ οὗ στοαῖ ἱτηροτγίδηςο, οςογίδίη ἴο 
ἐχεσὶ τάς δηᾶ μεϊρίυ] ἰηθυδησς ἰῃ ει] πης ἄς τηὶπβ οὗ πε. Ης ἢδ858 
(τεαϊθὰ 1Π6 βυ δ ͵]εοῖ Ηἰϑίογ 081} δηα Δ85 σίνεη ἴο (γίβϑὶ ἰῃς ἄγϑι ρίδςς ἱπ 
ἱπιεσρσεῦης Ὠῖ5 οὐσῃ πγϊϑβίοη." --Ἣγἵοηρτεραδίοπαϊ ε απὰ Οὐγίςιίαη Ἡ ονϊά. 

ΟΝ ὅνο. Φ2.ςο "σὲ 



ΤῊΕ ἹΝΤΕΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΙΟΑΙ, ΓΙἸΒΚΑΒΥ͂ 

ΝΟΙΌΜΕΘ ΝΟΥ͂ ΒΕΑΌΥ 

Το Απείοηί Οδίδοϊϊο Ομυγοῖ,. Βν Βοβεμτ Ἀλινεν, ἢὉ.Ὁ.,11,Ὁ. 

“Α5 ἃ σου ργοπεηϑῖνα τ σὶς οἡ ἴῃς ξοττηδίϊνε βίασε οὗ (πὸ Ομυτο ἢ Β 6 Χ- 
ἴδῆςς {86 νοϊυτης Μ0|}} δ 5}}ν δπὰ [15 ὑἷαςθβ ἰῇ ἴῃς ἰγοηΐ γσϑηὶς δλοηρ 
Κ5 οὐ ἴδ βυδ)]εςῖ εὐορότεῦ, ἴῃ 186 Πρ 80 ἰδησυδρο.""--Τλο 1 πιεγίον. 

στόν ὅνο. Φ2.ς0 »εΐ. 

Το Κοίογπηπιδίίοη ἰῃ Οογπιδηγ. ΒΥ ΤΉΟΜΑΒ Μ. [πνυβλυ, 
ΜΑ.,, Ὁ.Ὁ. 

“ΤΒε διτδηρδπηδηΐ οὗ ἴῃς Ὀοοῖς 58 τηοβϑὲ ὀχ. ]θηΐῖ, ἀη ψ ἢ 16 ἴξ ἷἰα ἃ 
ΜΟΓΙΌΥ δηὰ βοβοίδγὶΥ δοοουηΐὶ ἰΐ 15 80 δισδησοὰ {πδὲ ἔοσ ἴῃς ξἰυάεηϊ οὗ 
18ς Κείογτηδίοη ἰΐ 15 δἰ πιοϑῖ οῃογοϊορεάϊς ἰη ἰΐϊ5 ςοηνεηΐοπος ἀπὰ ςου- 
οἰβθῆεθβθ. [ἴ 8 ἃ Ὀοοὶς ἢο ᾿ἸΌΓΑΣΥ, ρυ δὲς οΥὐἨ ὑγίναίβ, οδπ γοϑ!ν Ὀ6 
νίΐθουι." --͵-::κεοογὰ οὗ Οἰγίδαηπ γον. 

στον ὅνο. 92.50 πεί. 

Το Κοίογπδίοη ἰη 1,Δη65 Βογοηά (ΟΓΠΊΔΠΥ. Βγ Τπομας 
Μ. Τανβαυ, Ὁ.Ὁ. 

τ ΡΣ [8656 ἔννο νοϊυτηε58 γ7}}} δ οηςε ἴαϊο ἱποῖγ ρίδος δἃ5. ἴῃς οἷἶδ9- 
δ. δ] ΕΠ 5} ΗϑοτΥ οὗ ἰδ ἘΚείοττηδοη."--Τῆε Ἐχροσήονυ Τίριεξ. 

“ὝΠςε ροοα Ὀεᾶποε οὗ τηδίθτί αὶ ΠΟ ἢ ἢ Ὧδ5 δἰίαἰπεα ὈΥ ἃ 56} -ἀεηγίηςς 
Θχο] υϑίοπ, 88 37 6}} 88 ὈΥ σῦς ἢ γαβεᾶγοῃ Δη6 πο] βοὴ οὗ ἰγεβῃ τηδίοσίαὶ, 
ΤΑΘΙκο5 ἴῃς νΌΓΚ ἃ γοϑὶ δα ἀϊτίοη ἰο ουὐσ τηδίθγίδὶβ ἴοσ βιυὰγ.» 

: --Τῆς Οοηρνγεραῤἑοπαϊ 5. 
Οτονῃ ὅνο. Φ2.ςο πεΐ. 

ὅδηοη δηά Τοχί οἱ (Π6 Νονν Τοβϑίδπμοηίζ. Βγ σάβραβ Ἐενέ 
Οβεοοβυ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ. 

“ὙὝΒε ῬΟΟΚ ἰ8 ἃ [γεδϑυτγυ οὗ Ἰεαγηίηρ, δηὰ 115 ἔδίγηεββ ἴῃ ἀθβδιηρ τὴ (ἢ 
τηδίζοσ ἴῃ πδηὰ ἰβ δα πη ῖγα Ὁ] 6. Ἑτοτὰ ἄγϑὶ ἴο ἰδϑῖ, (πε Ῥύυγροβε οἱ [ῆῃς 
ΔυῖθοΥ 8 ποῖ ἰο 5ϑῆονγ Ὡροὴ δον 5 5ῃϊ Ὀδ5:5 οὐγ οςοηδάξηςς ἰῃ ἴῃς οδῃ- 
οηϊοϊΥ οὗ ἴδε Νεὲν Τεβίδιηεηϊ ἰ5 Ὀδβεά, Ὀυϊ γαῖμοσ ὕροὴ δον 5014 ἃ 
ἰουπάδιοη οὔγ ςοηδάδηςες τεβίβ.""---ὁὐομγηαὶ απὸ Μεςοεηρεν. 

τον ὅνο. Φ1.ςο "δέ. 

Το Ογοοκ δηά Ἐδϑεοίογῃ Οἤυγοῖθϑ. Βν ναστεβ Ε. Αὔ}σνενυ, 
ΜΑ., ἢ.Ὁ. 

ΚἼῸ βδεῖβ ἴο ἴὯ6 δὴ ὄχοαϊϊοηΐ δηὰ τποβὶ υϑεῖι} ρῥΐἷδος οὗ νόοσκ. 1 ἀο 
ποῖ Κποῦν δηυτ πίη ἱπ ἘΠ, ἢ νίςἢ οονοῖβ ἴδε βδὴθ στουπὰ δηὰ 
81 βυγε Ὦγ. Αὐδηου [85 ρυϊ υ8 41} ἰπ δἰ ἀερὲ ΌΥ Πιὶ5 ϑοβοϊασὶγ, νεὶ]- 
Ὀαϊδποεά δηά ͵υαϊςείουβ ἱγεδηεηΐ."--- νοΐ. απ Αἀανες Βγοιυη. 

Οτγοόονῃ ὅνο. Φ2.ςο νεὲ 



ΗΕ ΪἹΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΓΙΒΕΑΕΚΥ͂ 

ΝΟΓΌΜΕΞ ΝΟΥ͂ ΕΕΑΌΥ 

Τίιο Ομγβιίδη ἢοοίσίῃο οὗ σοί. Βν πσιαν Ν. συλακε, Ὁ.Ὁ. 

“ΤΠε Ὀοοΐκ ἰ5 ἃ ἰγδδϑῦσΥ οὗ ἰδδετιΐίπρ, δηὰ ἰὰα ἰαίτηθβθα ἱπ ἀδδ ηρ ἢ 
(δε πιδίϊοσ ἰῃ μδηά ἰς δαπγίγα Ὁ] 6. Ετοπὶ ἔτβέ ἴο ἰδϑῖ, [6 ρυγροβς οἱ ἴῃς 
δυΐπος 8 ποῖ ἴο 50. Προ ΠΟῪ 5σῃί ὑαβ8 οὐγ οοπδάεηος ἰῃ ἴῃε 
ςδηοπηίοϊ Υ οὗ ἴι6 Νὲν Ταβιϑιποηΐ ἰ5 Ὀαϑε, θυϊ ταῖμεσ ὕὑροι μον βοϊϊά 
ἃ ἰουπαάδοι οὖζ οοηδάεηος τεϑ(3.᾽" -ὐοωγπαὶ ακὰ Μοσσένρον. 

. Οόχῃ ὅνο. Φ2.50 κεΐ. 

πη [πἰτοάἀυςίίοη ἰο ἐδ 1ἰἰ{ογαίυγο οὗ (6 Νοὺν Τοϑβίδ': 
ΠΙΘηΐ. Βγ 7ἊΜῈὲ5 Μοσγχρατι, Β.Ὁ., Ὦ.Ὁ. 

“Τῃ ροϊηῖΐϊ οὗ Ξοβοϊαγβπρ, Ὀγεδα τ οὗ ἰτεδπποπῖ, δὴ τηδϑίοσν οὗ ἴῃς ῥσοῦ- 
ἰε πὶ ἂἱ ἰϑϑας, [ἴ Μ1] θδδγ σοιηραγίϑοη ἢ Ὀτίνεῦ᾽ 5 οοπηρδηίΐοη νοϊπὶς 
οη ἴδε ᾿ἰϊεγαῖυγε οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τεβιδπηεηῖ, (δὴ ψ Ὡς πο Βίσδεῦ ῥγαΐβς 
εδῃ ὃς ψίνεη. . .. ΤΈς βιυάεπί ψ}} πὰ ἱπ Ὧσ. Μοβδιε 5 νοϊυπιε {86 
τηοβῖ ςοτρ εἴα ργοβοη δου 85 γεῖ διἰετηρίεαὰ Ὦν δὴν βοῃοΐδᾶγ οὗ 41} ἰμδὶ 
τηοάσδσγῃ οὐἱς δὶ ϑοοϊυβϊρ δα5 ἄοηθ ἔοσς (πε [ἰϊεσαίυσε οὗ (Ὡς ΝΕ 
Τεβίδιμοηϊ." " -- ϑοοίσναπ. 

Ογονῃ ὅνο. Φ2.ςο νεί. 
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ΑΟΜΕ 
ΒΟΟΚΒΊΝΟΗΙΝΟ (0., ἸΝΟ, 

ἐὰν ὁ 1 886 

100 ΟΑΜΒΗΪΙΌΟΘΕ 51ΠῈῈ 

ΟΗΑΒΙ ἔϑτοννν, ΜΑΘ8, 
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